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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - للتجارة والتوریدات  لیدر -مفدى مفید جرجس میخائیل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا مصر   -الساحل  -شارع محمد الخلفاوى  35

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

)  3دون غیرھا ( فى مجال الفئة  35االستیراد والتصدیر الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 
  والالفتات
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372792  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة   -فرد   -خالد محمد مجدى عبد الفتاح دیوان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -االسكندریة - اول المنتزة -شارع الصاغ محمد عبد السالم 5

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعایة واالعالن وإدارة وتوجیھ االعمال وتفعیل النشاط المكتبى والبیع  - 35الفئة 
 -واالستیراد والتصدیر والبیع بالتجزئة والجملة عبر االنترنت  -بالتجزئة والجملة 

توفیر المعلومات التجاریة عبر  -اإلعالن والدعایة المباشرة على شبكات الكمبیوتر 
   16،  9وذلك على منتجات الفئات  -على شبكة االنترنت الموقع 

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372871  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة   -فرد  -روس امیر یونان جرجس تاوض

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . -القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة   -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االعمال التجاریھ والدعایھ واالعالن واالستیراد والتصدیر الوارد بالفئة رقم  - 35الفئة 
  17ل الفئھ فى مجا 35

 

كال على حدى  وعن الرسم  MPZاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ام بى زد  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372876  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة   -فرد  - امیر یونان جرجس تاوضروس  

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  مصر . - القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االعمال التجاریھ والدعایھ واالعالن واالستیراد والتصدیر بالفئة الوارد  - 35الفئة 
  17فى مجال الفئھ  35بالفئة 

 

كال على حدى  CEC:      التنازل عن البیان التجارى وعن الحروف سى اى سى   االشتراطات      
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -فرد -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . -القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 35االعمال التجاریھ والدعایھ واالعالن واالستیراد والتصدیر الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  17- 16 - 12 - 7فى مجال الفئات 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مبنى بنك النیل ش رمسیس 35 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

مات الدعایة واالعالن وادارة وتوجیھ خدمات االستیراد والتصدیر خد - 35الفئة 
االعمال وتفعیل النشاط المكتبى الخدمات خدمات البیع بالتجزئة والجملة التسویق 

استشارات ادارة شؤون الموظفین االعالن والدعایة المباشرة على شبكات الكمبیوتر 
نترنت استشارات ادارة االعمال توفیر المعلومات التجاریة عبر الموقع على شبكة اال

  وذلك على المنتجات الغذائیة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
351887مع 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373221  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ عمارات الشرق للتأمین الحدیقة الدولیة مدینة نصر القاھرة 2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھما7-12داخل فئات (35جمیع المنتجات الواردة بالفئة - 35الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373229  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر    -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین   2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  12 - 7 - 6فى مجال الفئات  35جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -كامل مصطفى كامل عبداللة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعیلیة -ش السلطان حسین المدینھ ملك محمد منصور اول االسماعیلیھ  25

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال التلیفون المحمول  35مات المحالت التجاریة الواردة بالفئة خد  - 35الفئة 
  وكل ما یتعلق بالتلیفونات

 

التنازل عن فون على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344739  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -خدمات المعلومات و التنقیة . ش .م .م شركة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، مساكن شیراتون ، مصر الجدیدة القاھرة 1226شارع مصطفى كامل ، بلوك  3

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

ع والخدمات الشؤون التمویلیة ، الشؤون النقدیة ، معالجة الدفعات لشراء السل - 36الفئة 
عبر شبكات االتصال االلكترونیة ، توفیر منافذ لمواقع اإلنترنت في مجال المعامالت 

المالیة وخدمات معالجة الدفعات ، معالجة معامالت الدفعات عبر اإلنترنت ، توفیر 
اإلرسال االلكتروني لبیانات معامالت بطاقات االئتمان وبیانات الدفع االلكتروني عبر 

یوتر العالمیة ، تحصیل الدفعات مقابل السلع والخدمات ، توفیر خیارات شبكات الكمب
دفع متعددة عن طریق وسائل المحطات االلكترونیة التي تعمل عبر خدمة العمالء 

المتاحة في مواقع محالت البیع بالتجزئة ، خدمات الدفع التجاري االلكتروني تحدیداً 
والخدمات عن طریق االنترنت ، توفیر إنشاء حسابات ممولة مستخدمة لشراء السلع 

معالجة الكترونیة لتحویل االموال الكترونیاً وغرف المقاصة اآللیة وبطاقات االئتمان 
وبطاقات الدین والشیكات االلكترونیة والدفعات االلكترونیة ، خدمات المعامالت المالیة 

الھاتف المتحرك من  تحدیداً توفیر معامالت تجاریة آمنة وخیارات دفع باستخدام أجھزة
محطة بیع ، إدارة دفعات السداد لآلخرین ، اإلدارة المالیة لدفعات السداد لآلخرین ، 

خدمات الحواالت والمعامالت والدفعات المالیة ، خدمات الدفعات المقدمة عبر أجھزة 
وأدوات اتصاالت السلكیة ، توفیر اإلرسال االلكتروني لبیانات الدفع االلكتروني عبر 

النترنت ، خدمات الدفع عبر الھواتف الالسلكیة تحدیداً خطط معدالت الھواتف ا
المتحركة الالسلكیة ، فك رھنالقسائم اآلخرین للدفع مقابل السلع والخدمات ، خدمات 

بطاقات الشراء المدفوع مسبقاً تحدیداً معالجة الدفعات االلكترونیة التي تمت من خالل 
لومات المالیة ، الكفاالت المالیة ، معالجة الدفعات ، خدمات بطاقات الدفع المسبق ، المع

التحقق من الدفعات ، خدمات الدفع اآللي ، خدمات معالجة الدفعات ، خدمات الدفع عن 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

بعد ، الخدمات المالیة والنقدیة ، خدمات الحواالت والمعامالت والدفعات المالیة ، 
الي ، خدمات الدفع المالي ، خدمات خدمات الطلب النقدي وعبر الشیكات والطلب الم

دفع الفواتیر ، تحصیل الدفعات ، خدمات [دفع] الحواالت البرقیة ، خدمات الدفع المالي 
المسبق ، خدمات ضمانات الدفع بالشیكات ، خدمات الدفع المالي المسبق ، قبول دفعات 

تعددة الوظائف ، الفواتیر ، معالجة الدفعات االلكترونیة ، محطات الدفع االلكتروني م
خدمات التحقق من الدفعات واألموال ، خدمات المحافظ االلكترونیة (خدمات دفع) ، 
خدمات ضمان دفع الطلب المالي ، خدمات دفع الفواتیر عبر الشبكة ، خدمات الدفع 

االلكتروني الذي یشمل معالجة الكترونیة وإرسال الحق لبیانات دفع الفواتیر ، خدمات 
اً خدمات معالجة معامالت الدفع ، دفع واستالم األموال كوكالء ، خدمات تجاریة تحدید

دفع الفواتیر مقدمة من خالل موقع ویب ، خدمات التأمین والخدمات التمویلیة ، 
الخدمات المصرفیة ، خدمات صرافة العمالت ، خدمات بطاقات االئتمان والبطاقات 

لمالیة ، تحویل األموال ، خدمات المصرفیة وبطاقات الدین وغیرھا من البطاقات ا
صرف النقد ، خدمات االئتمان ، خدمات الدفع عن بعد ، خدمات المحافظ االلكترونیة 

ذات القیمة المخزنة ، توفیر األموال وخدمات تحویل العمالت الكترونیاً ، خدمات الدفع 
ات االلكتروني ، خدمات المحاسبة بما في ذلك خدمات المحاسبة لعملیات البطاق

المصرفیة ، بطاقات الدفع وخدمات محطات البیع ومحطات المعامالت تحدیداً خدمات 
الدفع وخدمات سداد النقد ، خدمات المساعدة المالیة للسائحین ، خدمات تأمین السفر ، 

خدمات التحقق من الشیكات ، خدمات اإلصدار وفك الرھن جمیعھا تتعلق بالشیكات 
 36ات المشورة المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة آنفاً. فئة السیاحیة وقسائم السفر ، خدم

  دون غیرھا
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى فى 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362547  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

تمویل الرھن ، اإلعارة المؤمنة ، ترتیب القروض ، خدمات أستثمار   - 36الفئة 
تأجیر و رھن األمالك ، الخدمات العقاریة ، تقییم العقارات األمالك ، تأجیر المساكن ، 

، خدمات المكاتب العقاریة ، خدمات إسداء النصح واإلستشارة والمعلومات المتعلقة 
  دون غیرھا 36بكافة الخدمات المذكورة أعاله الواردة بالفئة 

 

181222العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362567  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

تمویل الرھن ، اإلعارة المؤمنة ، ترتیب القروض ، خدمات أستثمار األمالك  - 36الفئة 
، تأجیر المساكن ، ادارة تسویق وتأجیر ورھن األمالك ، الخدمات العقاریة ، تقییم 

العقارات ، خدمات المكاتب العقاریة ، إدارة العقارات ، خدمات إسداء النصح 
  ات المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة أعالهواإلستشارة والمعلوم

 

181222االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366156  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصریة  شركة مساھمة -البنك التجاري الدولي ( مصر )  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجیزة -برج النسل االدارى   - ش الجیزة   23 - 21

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

   36جمیع الخدمات الوارده بالفئھ رقم  - 36الفئة 
 

حروف سى التنازل عن ال -وغیرھا  297723االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
كال على حدى وفى الوضع العادى وعن البیان التجارى   CIBاى بى 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368078  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمھ مصریة -شركة تساھبل للتمویل متناھي الصغر 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه  -الدقي  -المھندسین -شارع الزھور 3

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36خدمات التمویل بالفئة  - 36الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368739  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا  -بوالریس الدولیة للمناطق الصناعیة ش.م.م  
  لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -بالمطورین التوسعات الشمالیة  -المنطقة االولى  - 69قطعة  -المبنى االدارى 
  الجیزة  -أكتوبر 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل لبإسم طا
  

شركة مساھمة  تأسست وقائمة طبقا  -بوالریس الدولیة للمناطق الصناعیة ش.م.م  
  لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -بالمطورین التوسعات الشمالیة  -المنطقة االولى  - 69قطعة  -المبنى االدارى 
  الجیزة  -أكتوبر 

  36  : مةالــــــات العـــفئ
  

  36كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371361  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل طالبإسم 
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما" 
   1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام اقانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم    -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة  المنصوریة 176
  محافظة الجیزة   -

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371459  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  طبقا لقوانین كندا  شركة جروب مونیتیكو انترناشیونال انك تاسست وقائمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كیوبیك ، كندا  -مونتریال  -ساوث تاور  -تى اتش فلور  36كومبلیكسى دیسجاردنز  1
  2بى  1اتش فایف بى  -

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

-حدمات تحویل االموال -الخدمات المالیة و ھي خدمات الدفع االلكتروني  - 36الفئة 
االئتمان و الخصم و القیمة المخزنھ و معالجة  -مات الدفع االلكتروني للتجاره خد

و خدمات  -و خدمات المعلومات ذات الصلھ  -و بطاقات الوالء  -البطاقات مسبقة الدفع 
و خدمات  - و خدمات التسویة  -و تفویض المعامالت  -نقطة البیع و نقاط المعاملة

و خدمات توثیق الدفع و التحقق من المدفوعات بالفئة -معالجة المدفوعات االلكترونیة 
   36رقم 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاھرة الجدیدة  - التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290عة قط
  القاھرة 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستثمار العقارى خدمات تثمین العقارات وكاالت العقارات خدمات  - 36الفئة 
و جمیع  ادارة العقارات خدمات تأجیر العقارات خدمات استثمار رؤوس االموال

  ) دون غیرھا36الخدمات واردة بالفئة (
 

256394االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371473  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -ین فایق صالح صبور حس  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة  - التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  القاھرة 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات خدمات االستثمار العقارى خدمات تثمین العقارات وكاالت العقارات  - 36الفئة 
ادارة العقارات خدمات تأجیر العقارات خدمات استثمار رؤوس االموال و جمیع 

  ) دون غیرھا36الخدمات واردة بالفئة (
 

256394االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

624 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولیة بجنوب افریقیا  -ایھ بى اس ایھ بنك لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تروى استریت . جوھانسبرج . جوتینغ .  15الطابق السابع . باركلیز تاورز ویست 
  جمھوریة جنوب افریقیا 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  امین الشئون التمویلیة الشئون المالیة الشئون العقاریةالت - 36الفئة 
 

370330االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0304447  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/07/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة  - دى  آنھوى جیانغھوى اوتوموبیل كو ، ال تى
  وقائمة وفقا لقوانین الصین

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دونغلیو رود ، خفى سیتى ، آنھوى بروفانس ، الصین  176

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

صیانة واصالح السیارات ،الشاحنات ، السیارات الریاضیة ،الحافالت ،  - 37الفئة 
  دون غیرھا 37ت الكھربائیة ،غسیل وتنظیف السیارات الواردة بالفئة المركبا
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0305541  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة العبد لالجھزة الكھربائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -ش االحرار  29

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 37الصیانة بالفئة  - 37الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى المصاحب للعالمة -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0348982  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/03/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فردى  -احمد منشاوى معیقل محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنیا  -بندر مغاغة ش سعد زغلول بملك / احمد محمد احمد مغاغة 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

قط الواردة بالفئة مركز صیانة خدمات السیارات والعنایھ الكاملھ بالسیارات ف - 37الفئة 
  ) دون غیرھا 37(

 

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

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362548  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

االنشاءت و بناء األمالك ، إقامة األبنیة ، المنازل والشقق ، خدمات تركیب  - 37الفئة 
وإصالح أجھزة الرى ، خدمات تأجیر أجھزة أو مواد اإلنشاءات ، خدمات تغییر 

منازل والبنایات التجاریة ، إقامة وصیانة وتصلیح البنایات ، المنازل ، الشقق وتجدید ال
، المصاعد ، أجھزة التدفئة ، اجھزة التبرید بالھواء ، تمدیدات االسالك الكھربائیة ، 

اجھزة االضاءة ، اجھزة التجمید ، انذارات الحریق ، إنذارات الدخان ، الطرق ، 
نابیب وخطوط اإلرسال ، عزل وغلق المبانى ، تنظیف األرصفة ، الجسور ، خطوط األ

المبانى ، خدمات الجص والسمكرة و الدھان الداخلى والخارجى وصناعة البناء ، 
خدمات التثبیت ببرشام ، تزفیت ، صب المعادن ، السقالة ، واإلستشارة المتعلقة بإنشاء 

  دون غیرھا 37الممتلكات السكنیة والتجاریة الواردة بالفئة 
 

181223العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

629 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -، دبى  9440 ص.ب

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

االنشاءات وبناء االمالك أقامة االبنیھ المنازل والشقق خدمات تركیب  - 37الفئة 
وإصالح اجھزة الرى خدمات تاجیر اجھزة او مواد االنشاءات خدمات تغییر وتجدید 

انة وتصلیح البنایات المنازل الشقق المصاعد المنازل والبنایات التجاریھ اقامة وصی
اجھزة التدفئھ اجھزة التبرید بالھواء تمدیدات االسالك الكھربائیھ اجھزة االضاءه اجھزة 

التجمید انذارات الحریق انذارات الدخان الطرق االرصفھ الجسور خطوط االنابیب 
لسمكره والدھان وخطوط االرسال عزل وغلق المبانى تنظیف المبانى خدمات الجص وا

الداخلى والخارجى وصناعة البناء خدمات التثبیت ببرشام تزفیت صب المعادن السقالھ 
  دون غیرھا 37واالستشاره المتعلقھ بانشاء الممتلكات السكنیھ والتجاریھ الواردة بالفئة 

 

181223االشتراطات        :       العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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630 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362568  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

بناء األمالك ، إقامة األبنیة ، المنازل والشقق ، خدمات تركیب وإصالح   - 37الفئة 
أجھزة الرى خدمات تأجیر أجھزة أو مواد اإلنشاءات ، خدمات تغییر وتجدید المنازل 
والبنایات التجاریة ، إقامة وصیانة وتصلیح البنایات ، المنازل ، الشقق ، المصاعد ، 

خان ، الطرق ، األرصفة ، الجسور ، خطوط األنابیب أجھزة التدفئة ، إنذارات الد
وخطوط اإلرسال ، عزل وغلق المبانى ، تنظیف المبانى ، الدھان الداخلى والخارجى 

وصناعة البناء ، خدمات التثبیت ببرشام ، تزفیت ، صب المعادن ، السقالة ، 
  دون غیرھا 37اإلستشارات المتعلقة بإنشاء الممتلكات السكنیة والتجاریة بالفئة 

 

181223االشتراطات        :        العالمة مرتبط بالعالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368749  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا  -بوالریس الدولیة للمناطق الصناعیة ش.م.م  
  لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -بالمطورین التوسعات الشمالیة  -المنطقة االولى  - 69قطعة  -المبنى ا الدارى 
  الجیزة   -أكتوبر 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

تطویر  خدمات البناء و االنشاءات و المقاوالت العمومیة بجمیع انواعھا و - 37الفئة 
  37المناطق الصناعیة الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370097  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -ول البس ، إنك جو
  الوالیات المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  94107,سان فرانسیسكو , كالیفورنیا  104تي اتش ستریت , بیلدنج  20  560
  الوالیات المتحدة االمریكیھ

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

صیانة و تركیب و إصالح المبخرات الكھربائیة و االجھزة االلكترونیة  - 37فئة ال
  37للمستھلك ذات الصلة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - م م مجموعة النخبة الھندسیة لخدمات السیارات ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -التجمع الخامس  -7زھرة اللوتس  68قطعة 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  37صیانة السیارات واردة بالفئة  - 37الفئة 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371504  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -الفتح الدارة المشروعات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة  - 3بوابة رقم  - اخر مكرم عبید امام السراج مول  -ش عطیھ الصوالحى  28
  القاھرة -نصر 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  37بالفئة رقم  المقاوالت العامة الواردة - 37الفئة 
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635 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -عمارات الشرق للتأمین أ   2

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 37جمیع منتجات الفئة  - 37الفئة 
 

) كال على حدى f -االشتراطات        :      التنازل عن الحرف ( اف 



التجارة الداخلیةجھاز تنمیة   
 
 
 

636 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0331450  

  خ :ــــــــــــــــــریبتا
 

01/03/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا  -شركة حبر للتدریب والتكنولوجیا  
  لقوانین األردن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  7بنایة رقم  -شركة حسین الطراونة  -جبل اللوبیدة  - عمان 

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل االخبار   وھذه الخدمات  -خدمات وكاالت االنباء  -وكاالت االنباء  - 38الفئة 
  38واردة بالفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0343929  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یةشركة مساھمة امریك -امازون تیكنولوجیس ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیھ 98109تیرى افنیو  ان ، سیاتل ، واشنطن  410

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات نقل القیدیوھات عند الطلب خدمات بروتوكول االرسال التلفزیونى  - 38الفئة 
یة على شبكة االنترنت ترشیح ) ترشیح المواد الصوتیة والمرئIPTVعبراالنترنت (

البیانات ترشیح الموسیقى والفیدیوھات البرامج التلفزیونیة وااللعاب خدمات البث 
خدمات بث الصوت والصورة االشتراكات على اساس اذاعة الصوت والصورة عبر 
شبكة كمبیوتر عالمیة خدمات البث عبر االنترنت خدمات البث االذاعى عبراالنترنت 

ت الكترونیا النقل االلكترونى وترشیح محتوى الوسائط الرقمیة لالخرین عبر نقل البیانا
شبكات الكمبیوتر العالمیة والمحلیة نقل البث الشبكى نقل الملفات الرقمیة النقل 

االلكترونى لملفات الصور الرقمیة توفیر الوصول الى مواقع الموسیقى الرقمیة على 
على االنترنت وقواعد البیانات والمواقع والمدونات االنترنت توفیر الوصول الى الدالئل 

والمواد المرجعیة نقل االخبار تسلیم الرسائل عن طریق االرسال االلكترونى خدمات 
البرید االلكترونى والرسائل خدمات البث توفیر خطوط الدردشة على شبكة االنترنت 

كترونیة والواردة توفیر غرف الدردشة على االنترنت منتدیات ومجالس النشرة االل
  دون غیرھا 38بالفئة 

 

296950العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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638 
 

 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 -  عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370270  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن   -ه الدقیقة ھیدرودكسباسم فؤاد توفیق حنا خورى وشریكھ ھندسة المیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -كلیوباترا سیدى جابر  -ش عمر لطفي  231

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 38خدمات المواقع االلكترونیة البرید ارسال الرسائل بالفئة  - 38الفئة 
 

عن الحروف ودوت كوم باللغتین كال على حدى االشتراطات        :      التنازل 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" 
   1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم   -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا ) متفرع من ترعة المنصوریة  176
  محافظة الجیزة  -

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  38جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 38الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنھا ط
 

    0372623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مؤسسة وخاضعھ لقوانین والیة  -وورلد ریستلینج انترتانمنت انك 
  دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمریكیة، الوالیات المتحدة  6902كونكتیكت  -ایست مین ستریت ستامفورد  1241

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 38جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 38الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0299648  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2014  

  :لالتسجی إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة-الشركة المصریة السویدیة السالك اللحام 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  23طریق اسكندریة الصحراوى ك 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

 6فى مجال اسالك وعیدان اللحام والواردة بالفئة  39التعبئة والتغلیف بالفئة  - 39الفئة 
  دون غیرھا

 

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

  ععدیل أو النشر أو إعادة الطبالت منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0305955  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - الشركة المصریة لخدمات التخزین ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -المنطقة الصناعیة  - مدینة ابو رواش  -ى طریق مصر اسكندریة الصحراو 26ك 
  اكتوبر 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 39خدمات الخزین بالفئة  - 39الفئة 
 

تعھد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
31، 30،  29بعدم استخدامھا على الفئات 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0306642  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/09/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة یونیتد جروسرز  ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -زى المحور المرك 9، 4مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة رقم 
  الجیزة  -الشیخ زاید  -حدائق المھندسین  9امام بوابة  -الجزء الجنوبى 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

تعبئة وتغلیف المواد الغذائیة بأنواعھا والمنظفات الصناعیة بانواعھا الواردة  - 39الفئة 
  30،  29،  3فى مجال الفئات  39بالفئة 

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0327264  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/12/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست  -ال تى دى ’ بیجینج  كسایوجو تكنولوجى كو 
  وقائمة طبقا لقوانین الصین

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

ھایدیان ’ شانجدى ایست رود  9ان أوة ’  1بیلدنج ’ اف  5’ نورث سكشن ’  2ان اوه 
  الصین -بیجینج ’ دیستریكت 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل الركاب تغلیف السلع النقل بسیارات االجرة خدمات سائقى السیارات  - 39الفئة 
الحة تخزین السلع توصیل الرسائل حجز الرحالت معلومات الخاصة تأجیر أنظمة الم

عن حركة المرور النقل بالسیارات تأجیر المركبات خدمات التوصیل (للرسائل او 
البضائع) تنظیم الجوالت السیاحیة تأجیر الكراسى المتحركة وھذة الخدمات واردة بالفئة 

  دون غیرھا 39
 

--- 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 - 948 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330156  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ مساھمھ مصریھ  - شركھ جولدن فیش للصناعھ (جووش)  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  900االمتداد الغربى العبور شارع  20004بلوك  6قطعھ 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  االسماك) 29دون غیرھا (فى مجال   39تعبئھ بالفئھ  - 39الفئة 
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 عیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصنا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0363549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فردى  -لیفر لتعبئة البویات والدیكور  -محمد السید صالح محمد خفاجھ 
  سیة الجن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طریق اخناواى -شارع االمام محمد عبده  

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  2فى مجال البویات بالفئة  39تعبئة وتغلیف الواردة بالفئھ  - 39الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364696  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریة طبقا للقانون رقم  -شركھ سوفتكس للطباعھ والمنتجات الصحیھ 
  1997لسنة  8

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدینھ العاشر من رمضان  -حالم  ابراج اال  -الدور الثاني  - عماره أ  - 4شقھ 
  الشرقیھ

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط  30في مجال الفئھ  39التعبئھ والتغلیف بالفئة  - 39الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364982  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال ادوات واوانى واوعیة  39ف بالفئة رقم خدمات التعبئة والتغلی - 39الفئة 
 -مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب  -صوانى  - اطباق  -لالستعمال المنزلى والمطبخ 

) والمنتجات 21وجمیع منتجات الفئة ( -ادوات تنظیف یدویة  -احواض غسیل 
  ) 17المصنوعة من البالستیك وجمیع منتجات الفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنھ بالنقل أو  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نھا طلب رقم قدم ع
 

    0364986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التعبئة والتغلیف في مجال ادوات واوانى واوعیة لالستعمال المنزلى  - 39ة الفئ
ادوات  -احواض غسیل  - مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب  -صوانى  -اطباق  - والمطبخ 

) والمنتجات المصنوعة من البالستیك وجمیع 21وجمیع منتجات الفئة ( -تنظیف یدویة 
  )39بالفئة () وكلھا واردة 17منتجات الفئة (
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -ریدیز للتعبئة و التغلیف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -لسالم ا -الدور الثانى بعد االرضى  -شارع صقر عبد الرؤوف  12

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  30 - 29فى مجال  39التعبئة والتغلیف بالفئة  - 39الفئة 
 

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 ءمل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365937  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش ذات مسئولیھ محدودة -فارم بك لتصدیر الفاكھھ  -شریف نبیل یوسف فضل حراز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجیزة 6بالدور الخامس ابراج سیتى ستار المحور الخدمى  5شقھ 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 39فاكھھ فئة تعبئة وتغلیف ال - 39الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مركز اللولو(ش ذ م م )

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربیة المتحدةدولة   -دبي  60188ص ب 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  39نقل ، وتغلیف وتخزین سلع البقالھ ، تنظیم الرحالت والسفر بالفئة   - 39الفئة 
  غیرھا

 

-----االشتراطات        :      
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370627  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة سفن سبایس ش.ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة - قسم البساتین  -مدینة المعراج الجدیدة  -الطریق الدائرى  2012

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئات  39ئع بالفئة التعبئة والتغلیف والتخزین ونقل البضا   - 39الفئة 
  دون غیرھما 30و29

 

------- االشتراطات        :      
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -شركة بینك تاكسى   -ریم فوزى یوسف وشركاھا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره -النزھھ  - عمارات صقر قریش  5بالعقار رقم  2شقھ رقم 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  39خدمات النقل السیاحى وتأجیر السیارات الوارد بالفئھ  - 39الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة  " ایفا فارما "

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وریة كفر الجبل الھرم شارع السادات سلطان سابقا متفرع من شارع المنص176
  محافظة الجیزة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

دون غیرھا (فى مجال  39التعبئة والتغلیف والتخزین وجمیع خدمات الفئة  - 39الفئة 
  ) 30 -  5 - 3الفئات 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد والتوكیالت  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة -التجاریھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا17فى مجال الفئھ 39جمیع خدمات الفئة  - 39 الفئة
 

--- 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371734  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ناشیونال) ارابتك تریدنج كوربوریشن (اتكو انتر -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة  -الحى السابع  -حى الزھور  - 11الدور  3شقة  -أ شارع حنین من اسحاق  2
  القاھرة -نصر 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط 17فى مجال الفئھ  39خدمات الفئة   - 39الفئة 
 

تنازل عن البیانات التجاریة ال -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ء یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  17فى مجال الفئھ رقم  39جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -مجموعة دكتور نیوترشن للحمیة الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدینة نصر  -الحى الثامن -شارع مصطفى النحاس  -15شقة  - مساكن التعاونیات  4
  القاھرة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال مكمالت غذائیھ للتخسیس واعشاب  39تعبئھ وتغلیف الواردة بالفئة  - 39الفئة 
   5طبیھ الوارده بالفئھ 

 

358587العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 التجاریة والنماذج الصناعیة جریدة العالمات

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372281  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -مصنع حلوان لرقائق األلمونیوم   -عبد الناصر كمال قاسم فراج 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز قلیوب  -ش حسن جمعھ ملك / كوثر حسن السید  11منطى 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

دون غیرھا (فى  39خدمات التعبئة و التغلیف و التخزین و النقل بالفئة   - 39ة الفئ
  مجال رقائق االلومنیوم )

 

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

  عأو النشر أو إعادة الطب التعدیل منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مبنى بنك النیل ش رمسیس 35 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

النقل وتغلیف وتخزین السلع وتنظیم الرحالت والسفر وجمیع الخدمات  - 39الفئة 
  وذلك على المنتجات الغذائیة  39لواردة بالفئة ا

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
351888مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

662 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373228  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل البإسم ط
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة    -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  17 - 12- 7فى مجال الفئات  39جات الواردة بالفئة جمیع المنت - 39الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما "  شركة مساھمة مصریھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع السادات سلطان سابقا متفرع من شارع المنصوریة كفر الجبل الھرم 176
  محافظة الجیزة 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  40جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0269568  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/01/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة كایرو جاز كلوب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  -میدان سفنكس  -یولیو  26ش  197

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 41اقامة المھرجانات بالفئة  - 41الفئة 
 

طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0280920  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/11/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة المتحدة -ال جى اند دى اى لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكة  -بى اتش  4 4مودرن رود میتشام سى ار  80لیونجایت انتربرایس بارك 
  المتحدة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

مدارس اللغات التعلیم وتوفیر خدمات التدریب دروس ومحاضرات  - 41الفئة 
تحدثة بالمراسلة وخدمات تقدیم اختبارات تتعلق حمیعھا باللغة االنجلیزیة او الدول الم

  دون غیرھا 41باالنجلیزیة وھذة الخدمات واردة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0331451  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

01/03/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا  -شركة حبر للتدریب والتكنولوجیا  
  ردن لقوانین األ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  7بنایة رقم  -شارع حسین الطراونة  -عمان جبل اللوبیدة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

طباعة الصحف نشر الصحف طبع النشرات االخباریة نشر الصحف  - 41الفئة 
ت االلكترونیة التى یمكن الوصول الیھا عبر شبكة الكمبیوتر العالمیة نشر المجال

والدوریات والصحف عبر الوسائط المتعددة نشر الصحف للعمالء عبر االنترنت 
  41خدمات التقاریر اإلخباریة وھذه الخدمات واردة بالفئة 
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 یدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجر

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0347162  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یكى كایشا(وتتاجر ایضا باسم نیسان موتور كو  لیمتد )نیسان جیدوشا كابوش
  شركة یابانیة محدودة المسئولیة- 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كن , الیابان -كو , یوكو ھاما  شى , كانجاوا  -تاكارا شو , كاناجاوا  2

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

نترنت في مجاالت السیارات، األزیاء، توفیر المجالت اإللكترونیة عبر اإل - 41الفئة 
التسلیة والموضة؛ خدمات تنظیم، إدارة أو تنظیم منافسات ریاضة السیارات ؛ نشر 

المجالت اإللكترونیة عبر اإلنترنت  ؛ خدمات تعلیم قیادة المركبات؛ المعلومات حول 
یھیة)؛ خدمات التعلیم؛ الخدمات التعلیمیة؛ خدمات تنظیم المنافسات (التعلیمیة أو الترف

التوجیھ المھني [تقدیم النصائح التعلیمیة أو التدریبیة]؛ خدمات ترتیب وعقد ورشات 
العمل [تدریب]؛ خدمات ترتیب وتنظیم الحلقات الدراسیة؛ خدمات التمرین [التدریب]؛ 
التدریب العملي [إستعراض]؛ توفیر المرافق لغایات التعلیم؛ توفیر المرافق الریاضیة؛ 

معدات الریاضیة، باستثناء المركبات؛ تأجیر المالعب الریاضیة؛ تنظیم تأجیر ال
المنافسات الریاضیة؛ تعلیم اللغة؛ خدمات نشر النصوص، عدا عن النصوص الدعائیة؛ 
تنظیم وإدارة فرق السیارات الریاضیة و / أو سباقات السیارات؛ ؛ الخدمات الترفیھیة؛ 

د المطبوعة، المجالت واإلصدارات الدوریة؛ ؛ توفیر خدمات قاعات التسلیة؛ نشر الموا
  حجز تذاكر أحداث ریاضة السیارات و/أو سباق السیارات.

 

305406االشتراطات        :       العالمة مرتبط بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنھ بالنقل أو النس ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :لتسجیلا إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  9440ص.ب 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات معلومات عن التربیة والتعلیم وخدمات الترفیھ ، تنظیم العروض ،  - 41الفئة 
لمسرحیة ، حدائق المالھى ، التسلیة ، حجز المقاعد للعروض انتاج العروض ا

المسرحیة ، خدمات المعسكرات الریاضیة ، توفیر مرافق السینما ، خدمات النوادى " 
للرفیھ او التعلیم " ، خدمات التصویر الرقمى ، الترفیھ ، السیرك ، عرض تمثیلیات حیة 

لحفالت الراقصة والعروض ، االنتاج ، قاعات موسیقیة ، خدمات االوركسترا ، تنظیم ا
  دون غیرھا 41المسرحى وجمیعھم 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى   - 9440ص.ب 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات معلومات عن التربیة والتعلیم وخدمات الترفیھ ، خدمات المتاحف  - 41الفئة 
(عرض ومعارض) تنظیم العروض ، انتاج العروض المسرحیة ، حدائق المالھى ، 

ض المسرحیة ، خدمات المعسكرات الریاضیة ، توفیر التسلیة ، حجز المقاعد للعرو
مرافق السینما ، خدمات النوادى " للترفیھ او التعلیم " ، خدمات التصویر الرقمى ، 
الترفیھ ، السیرك ، عرض تمثیلیات حیة ، قاعات موسیقیة ، خدمات االوركسترا ، 

  41فئة رقم تنظیم الحفالت الراقصة والعروض ، االنتاج المسرحى وجمیعھم بال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل م - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367270  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیھ - سلیمناستیكس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة الجدیده  -التجمع الخامس   -القطاع االول  122

  41  : مةالــــــات العـــفئ
  

  41تعلیم االلعاب الریاضیھ الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369577  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -جورج عادل یوسف عبد المسیح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -شارع المدینة المنورة المھندسین  55

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعلیم و التھذیب و التدریب و الترفیھ و المسابقات الریاضیة و االنشطة  - 41الفئة 
  دون غیرھا 41الریاضیة و الثقافیة الواردة بالفئة 

 

369576العالمة رقم العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      
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 ذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنما

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370018  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مؤسسة غیر ھادفة للربح تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -اي اف بي بي بروفیشنال لیج  
  دولة كندا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ,الوالیات المتحدة االمریكیة 15106این ستریت , كارنیجي , بنسیلفانیا دبلیو.م 38

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفیھ بما فى ذلك تنظیم واجراء المسابقات والبرامج فى مجاالت  - 41الفئة 
امج بناء الجسم واللیاقة البدنیة وتنظیم االنشطة الریاضیة والثقافیة وانتاج وتوزیع البر

التلیفزیونیة والمسلسالت التلفزیونیة المتعلقة ببناء االجسام واللیاقة البدنیة الترفیھ فى 
طبیعة المسلسل التلفزیونى المستمر والعروض الخاصة فى مجاالت كمال االجسام 

واللیاقة البدنیة الخدمات التعلیمیة وھى تعلیم اللیاقة البدنیة تنظیم ورش العمل والندوات 
والمؤتمرات فى مجال بناء الجسم واللیاقة البدنیة الخدمات الترفیھیة فى والصفوف 

مجال بناء الجسم واللیاقة البدنیة لتوزیعھا عن طریق الرادیو والتلفزیون والكابل 
واالقمار الصناعیة واالنترنت استشارة اللیاقة البدنیة توفیر مرافق اللیاقة البدنیة 

لبدنیة الخدمات عبر االنترنت فى مجال بناء الجسم وممارسة الریاضة خدمات اللیاقة ا
  41واللیاقة البدنیة بالفئة رقم 

 

 360864االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدة الطبالتعدیل أو النشر أو إعا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370019  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانین  - مؤسسة غیر ھادفة للربح  - اف بي بي بروفیشنال لیج اي 
  دولة كندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ,الوالیات المتحدة االمریكیة 15106دبلیو.ماین ستریت , كارنیجي , بنسیلفانیا  38

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

ك تنظیم واجراء المسابقات والبرامج فى مجاالت خدمات الترفیة بما فى ذل - 41الفئة 
بناء الجسم واللیاقة البدنیة وتنظیم االنشطة الریاضیة والثقافیة وانتاج وتوزیع البرامج 

الترفیة فى  -التلیفزیونیة والمسلسالت التلفزیونیة المتعلقة ببناء االجسام واللیاقة البدنیة 
ض الخاصة فى مجاالت كمال االجسام طبیعة المسلسل التلفزیونى المستمر والعرو

تنظیم ورش العمل  -الخدمات التعلیمیة وھى تعلیم اللیاقة البدنیة  -واللیاقة البدنیة 
خدمات  - والندوات والصفوف والمؤتمرات فى مجال بناء الجسم واللیاقة البدنیة 

التلفزیون الترفیھیة فى مجال بناء الجس واللیاقة البدنیة لتوزیعھا عن طریق الرادیو و
توفیر مرافق اللیاقة  -استشارة اللیاقة البدنیة  -والكابل واالقمار الصناعیة واالنتلرنت 

الخدمات عبر االنترنت فى مجال  -خدمات اللیاقة البدنیة  -البدنیة وممارسة الریاضة 
  دون غیرھا 41بناء الجسم واللیاقة البدنیة بالفئة 

 

360865مرتبطة مع العالمة  االشتراطات        :      العالمة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370245  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامنیة محدودة المسئولیة - الثام اند واتكینز ال ال بي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة 90071سي ایھ  ساوث جراند افینو لوس انجلوس 355

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تنظیم وعقد الحلقات الدراسیة والمؤتمرات خدمات التعلیم والتدریب  - 41الفئة 
  دون غیرھا . 41خدمات توفیر االصدارات االلكترونیة عبر االنترنت الواردة بالفئة 

 

لتنازل عن مقطعى العالمة كال على حدىاالشتراطات        :      ا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنھ با ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370583  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -نھال مصطفى عزت عبد الحمید   -الیف ستایل  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید 
  فردى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5شارع معز الدولة شقة رقم  40 - نصر مدینھ 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جمیع خدمات الفئة رقم  - 41الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -احمد مكى قدور بدة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجیزة  - الجیزة  -شارع  بن سینا  1

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41االنتاج الفنى المسرحى والتلفزیونى واالذاعة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

:      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 ءوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یج - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -احمد مكى قدور بدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - لجیزة  ا -شارع بن سینا  1

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41االنتاج الفنى المسرحى والتلفزیونى واالذاعة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371367  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما " 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع السادات سلطان سابقا متفرع من شارع المنصوریة كفر الجبل الھرم 176
  محافظة الجیزة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات الت

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة  
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة  - التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  القاھرة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفیھ ( دور سینما قاعات للتسلیة مالھى نوادى مسارح متنزھات  - 41الفئة 
( للترفیھ و التربیة البدنیة و للترفیة ) و االنشطة الریاضیة و الثقافیة خدمات النوادى 

  ) دون غیرھا41الصحیة ) و جمیع الخدمات واردة بالفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371476  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مساھمة  شركة -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاھرة الجدیدة    -التجمع الخامس  -بمركز المدینة   -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  القاھرة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفیھ ( دور سینما قاعات للتسلیة مالھى نوادى مسارح متنزھات  - 41الفئة 
نشطة الریاضیة و الثقافیة خدمات النوادى ( للترفیھ و التربیة البدنیة و للترفیة ) و اال

  ) دون غیرھا41الصحیة ) و جمیع الخدمات واردة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372622  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مؤسسة وخاضعھ لقوانین والیة  -منت انك وورلد ریستلینج انترتان
  دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة 6902كونكتیكت  -ایست مین ستریت ستامفورد  1241

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 41جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

 151831العالمة مرتبطة مع العالمة  -:      التنازل عن الحروف كال على حدى         االشتراطات
وغیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372644  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مؤلفة وقائمة طبقا شركة ذات مسئولیة محدودة  - یوسي ویب سنغافورة بتي .ال تي دي  
  لقوانین دولة سنغافورة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   049315. اوشن فایننشال سنتر ، سنغافورة  1-10#- كولییر كوي  10

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

 -تنظیم وإدارة المؤتمرات  - خدمات التدریس  -خدمات التربیة والتعلیم  - 41الفئة 
انتاج برامج الرادیو  -بر االنترنت للكتب والدوریات ( لآلخرین ) النشر االلكترونى ع

توفیر الموسیقى على  -انتاج أفالم بخالف أفالم الدعایة واالعالن  -والتلیفزیون 
 -توفیر الفیدیوھات على االنترنت غیر القابلة للتنزیل  -االنترنت غیر قابلة للتنزیل 

 -األلعاب المقدمة مباشرة من شبكة كمبیوتر  خدمات -خدمات الترفیھ  - خدمات التألیف 
  خدمات األلعاب االلكترونیة  -معلومات عن الترفیھ 

 



خلیةجھاز تنمیة التجارة الدا  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سیة مصري الجن  -فرد    -خالد محمد مجدى عبد الفتاح دیوان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -االسكندریة - اول المنتزة -شارع الصاغ محمد عبد السالم 5

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد  -نادى سمسم   -ایمن محمد محمد عبد الحافظ  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر -المنطقة االولى  -شارع على امین 10

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41الفئة 
اصة بالترفیھ و االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخ

التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 
41  

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

ة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر خدمات البیانات االلكترونی - 41الفئة 
االنترنت و خدمات توفیر بیانات االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و التعلیم 

  41و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلو
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373573  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41الفئة 
االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و 

البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة  التعلیم و الدراسة و خدمات
41  

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373575  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -لالتصاالت ( اتصاالت ) مؤسسة االمارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

ت عبر خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقا - 41الفئة 
االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و 
التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 

41  
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373577  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت)  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت   -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41الفئة 
االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و 

د وقوعھا في الفئة التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدو
41  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



ز تنمیة التجارة الداخلیةجھا  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373579  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  عامة اماراتیةشركة مساھمة  -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41الفئة 
عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و االنترنت و خدمات توفیر بیانات 

التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 
41  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 لصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373581  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41فئة ال
االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة بالترفیھ و 
التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 

41  
 

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

  علطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373583  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة اماراتیة -مؤسسة االمارات لالتصاالت ( اتصاالت ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   3838امارة ابوظبى ص.ب  -برج اتصاالت  -دولة االمارات العربیة المتحدة  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات البیانات االلكترونیة و االلعاب االلكترونیة و تنظیم المسابقات عبر  - 41الفئة 
لترفیھ و االنترنت و خدمات توفیر بیانات عبر االنترنت او الھاتف الخلیوي الخاصة با

التعلیم و الدراسة و خدمات البرامج االخباریة و جمیعھا ضمن حدود وقوعھا في الفئة 
41  

 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0281876  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/11/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة بلجیكیة -سیبلكو ان في  - اس اس ار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انتورب بلجیكا  2018ایة بي  1بالنتین موریتوسالي 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمیة والتكنولوجیة وخدمات البحوث في مجال المعادن خدمات  - 42الفئة 
في مجال المعادن خدمات االستشارات التقنیة الموجھة لتطبیقات  البحث والتطویر

  دون غیرھا  42االستخدام النھائي للمعادن والواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منھ بالنقل ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0285814  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/02/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

مساھمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة  شركة - GOOGLE INC -جوجل انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة -دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة  94043كالیفورنیا  -ماونتن فیو  -امفیتیر باركواى  1600

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

)  ASPخدمات تطبیقات مزود الخدمة (  خدمات التصمیم بالكمبیوتر ، - 42الفئة 
وبالتحدید استضافة تطبیقات برامج الحاسوب لالخرین ، خدمات الدعم التقنى ، خدمات 

البحث عن العیوب لعالجھا ، توفیر المواقع االلكترونیة التى تشتمل على معلومات 
  دون غیرھا 42متعلقة ببرامج الكمبیوتر بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقیة  االشتراطات        :    
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  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0309313  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/11/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -الشركة المتحدة لخدمات الحاسبات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -نشیة البكرى م - 36الدور التاسع شقة  -ش الجبرتى  7

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

   42خدمات االستشارات بالفئة  - 42الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0326613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة بسیطة  -إل . بى  - باكارد  انتربرایز دیفیلویمنت كومبانى  -ھیولیت 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -تأسست وقائمة طبقا لقوانین والیة تكساس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المتحدة  الوالیات -- 77070تكساس  -ھوستون  -كومباك سنتر درایف ویست  11445
  األمریكیة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمیة والتقنیة والبحث والتصمیم الخاص بھ؛ خدمات التحلیل  - 42الفئة 
الصناعي والبحث؛ تصمیم وتطویر برامج وأجھزة الكومبیوتر؛ عالمة المنشأة الخاصة 

وخدمات تكنولوجیا  بخدمات الكومبیوتر، خدمات البرمجیات، خدمات رفع البیانات
المعلومات؛ خدمات الكومبیوتر؛ أنظمة الكومبیوتر الخاصة بالتحلیل والتخطیط والدمج 
والتصمیم؛ دمج أنظمة وبرمجیات الكومبیوتر؛ دمج أنظمة وشبكات الكومبیوتر؛ إدارة 

أنظمة الكومبیزتر لآلخرین؛ إیجار وتأجیر أجھزة الكومبیوتر و أجھزة الكومبیوتر 
خدمات استشارات الكومبیوتر؛ تقدیم المشورة بشأن تصمیم واختیار  المحیطیة؛

واستخدام أنظمة وأجھزة الكومبیوتر؛ استشارات برمجیات الكومبیوتر؛ خدمات 
االستشارات لآلخرین في اختیار وتنفیذ واستخدام برمجیات الكومبیوتر؛ خدمات 

خاصة باالنترنت؛ االستشارات في مجال البرمجیات كخدمة؛ خدمات االستشارات ال
خدمات االستشارات الخاصة بتكنولوجیا المعلومات؛ االستشارات في مجال نقل ودمج 

وتعدیل وتصمیم وتطویر وتنفیذ واختبار وتحسین وتشغیل وإدارة تكنولوجیا المعلومات؛ 
تقدیم االستشارات في مجال رفع البیانات والبیانات الكبیرة؛ خدمات االستشارات في 

التحتیة السحابیة؛ خدمات االستشارات في مجاالت ھندسة مركز البیانات  مجال البنیة
وحلول الحوسبة العامة والخاصة، وتقییم وتنفیذ خدمات وتكنولوجیا اإلنترنت؛ خدمات 

االستشارات في مجال المعلومات األمنیة واألحكام والتنفیذ؛ خدمات االستشارات في 
رة مخاطر تكنولوجیا المعلومات؛ خدمات مجال الكومبیوتر وتأمین المعلومات وإدا

االستشارات في مجال خدمات العمل واالنتقالیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات؛ خدمات 
االستشارات في مجال برمجیات وأجھزة االتصاالت الموحدة؛ االستشارات المتعلقة 

ي مجال بجوانب تكنولوجیا المعلومات الخاصة بعملیات األعمال؛ خدمات االستشارات ف
حلول تكنولوجیا المعلومات الخاصة بإدارة عالقات العمالء والتمویل واإلدارة والموارد 
البشریة وجداول المرتبات ومعالجة الوثائق؛ تقدیم االستشارات في مجال إدارة توصیل 

التطبیقات؛ خدمات االستشارات في مجال تحسین التسویق؛ خدمات االستشارات في 
ا المعلومات المتقاربة؛ االستشارات في مجاالت تكنولوجیا مجال أنظمة تكنولوجی

المعلومات المتقاربة والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات فائقة التقارب؛ خدمات 
االستشارات في مجال خدمات المنفعة الصناعي والخدمات والعملیات؛ خدمات 
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قنیة والعلمیة و، وتحدیدا، االستشارات في مجال الكفاءة في الطاقة والبیئة؛ الخدمات الت
البحث والتصمیم في مجال شبكة أجھزة كومبیوتر وھندسة مركز بیانات كومبیوتر؛ 

خدمات االستشارات في مجال ھندسة مركز البیانات؛ توفیر استخدام مؤقت للبرمجیات 
الوسیطة غیر القابلة للتنزیل من على اإلنترنت لتوفیر سطح بیني بین تطبیقات 

أنظمة التشغیل؛ توفیر االستخدام المؤقت لبرمجیات الحاسب السحابیة غیر البرمجیات و
القابلة للتنزیل من على اإلنترنت لالستخدام في إدارة قواعد البیانات والتخزین 

اإللكتروني للبیانات؛ تطویر وتصمیم برمجیات وأجھزة الكومبیوتر؛ خدمات برمجة 
لمشغالت؛ تطویر وتحدیث برمجیات الكومبیوتر؛ تطویر برمجیات نظام التشغیل وا

تطبیق ودمج عملیة سحابیة؛ خدمات تحدیث وصیانة وتركیب البرمجیات؛ اختبار 
تشغیل ووظیفیة أجھزة الكومبیوتر والشبكات والبرمجیات؛ تطویر وتوفیر االستشارات 
الخاصة ببرمجیات تكنولوجیا األعمال؛ خدمات برمجة الكومبیوتر لآلخرین في مجال 

ھیئة البرمجیات؛ تطویر برمجیات كومبیوتر في مجال تطبیقات الجوال؛ تحدیث إدارة ت
وصیانة برمجیات الكومبیوتر السحابیة من خالل التحدیثات المتاحة االنترنت 

والتحسینات والدفعات؛ خدمات الدعم الفني وخدمات مكتب الخدمات ومكتب المساعدة 
ت وأجھزة الكومبیوتر وبرمجیات وحل المشاكل الخاصة ببنیة تكنولوجیا المعلوما

الكومبیوتر واألجھزة المحیطیة وشبكات الكومبیوتر؛ خدمات الدعم الفني، تحدیدا، حل 
مشاكل برمجیات الكومبیوتر وخدمات الدعم التقني وتحدیدا، حل المشاكل في مجال 
نات مشاكل برمجیات وأجھزة الكومبیوتر؛خدمات الدعم الفني، تحدیدا، انتقال مركز البیا

وتطبیقات الخادم وقاعدة البیانات؛ خدمات الدعم الفني، مراقبة أجھزة الكومبیوتر 
وأنظمة الشبكات والخادم والشبكة وتطبیقات قاعدة البیانات وإخطار األحداث ووسائل 

التنبیھ؛ خدمات الدعم التقني، تحدیدا، خدمات مراقبة الشبكة والكومبیوتر في الوقت 
الدعم التقني، تحدیدا، خدمات مراقبة إدارة البنیة التحتیة في الفعلي عن بعد؛ خدمات 

الموقع وعن بعد الخاصة بمراقبة وإدارة والتحكم في تكنولوجیا المعلومات والعملیات 
السحابیة العامة والخاصة؛ خدمات تكنولوجیا المعلومات؛ توفیر خدمات استضافة 

ت المعدلة لآلخرین؛ خدمات المواقع وتطویر الموقع اإللكتروني وصفحات االنترن
الحوسبة السحابیة؛ خدمات مقدم االستضافة السحابیة؛ تطبیقات برمجیات االستضافة 

لآلخرین؛ خدمات استضافة البنیة التحتیة للكومبیوتر والخدمات السحابیة والشبكة؛ 
توفیر خوادم ذات سعات مختلفة لآلخرین؛ تأجیر منشآت تخزین البیانات والحوسبة ذات 

)، IaaSعات المختلفة إلى األطراف األخرى؛ خدمات توفیر البنیة التحتیة كخدمة (الس
تحدیدا، توفیر برمجیات وأجھزة الكومبیوتر، واألجھزة المحیطیة لآلخرین على أساس 

الدفع عند االستخدام؛ خدمات عمیل افتراضي؛ دمج بیئات الحوسبة السحابیة العامة 
إدارة تكنولوجیا المعلومات لآلخرین؛ برمجیات  والخاصة؛ أنظمة وتطبیقات برمجیات

الحوسبة السحابیة لالستخدام في إدارة قاعدة بیانات؛ خدمات الحاسب، وتحدیدا، 
استضافة وإدارة وتوفیر وقیاس والتحكم في والحفاظ على ومراقبة وتأمین وتشفیر وفك 

ت وتأمین تكنولوجیا تشفیر ومضاعفة ودعم قواعد البیانات لآلخرین: إدارة مراكز البیانا
البیانات والحوسبة السحابیة وورش عمل تقنیة وشبكات الحاسب واالتصاالت الموحدة 

وخدمات مشاریع تكنولوجیا المعلومات لآلخرین؛ قواعد البیانات؛ مركز البیانات 
وخدمات مخازن البیانات؛ خدمات تطویر قواعد البیانات؛ خدمات بحث البیانات؛ 

البیانات؛ خدمات نقل البیانات؛ خدمات تشفیر وفك تشفیر  خدمات دعم واستعادة
البیانات؛ برمجیات الحوسبة السحابیة المستخدمة في قواعد البیانات وتخزین البیانات؛ 
التخزین اإللكتروني للبیانات؛ التخزین اإللكتروني للمحتوى الرقمي، تحدیدا، الصور 

)؛ خدمات مقدم SaaSخدمة (والنصوص والفیدیوھات والصوت؛ خدمات البرمجیات ك
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)، خدمات البنیة التحتیة كخدمة PaaS)؛ خدمات منصة كخدمة (ASPخدمة التطبیق (
)IaaS ؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل؛ االستخدام المؤقت(

للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بتشغیل وإدارة وتھیئة وتوفیر وتطویر والتحكم 
كة والحاسب؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بإدارة في الشب

تكنولوجیا المعلومات؛ إدارة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وإدارة تكنولوجیا 
المعلومات عن بعد وإدارة أصول تكنولوجیا المعلومات ومیكنة عملیة تكنولوجیا 

تكنولوجیا المعلومات و تكنولوجیا المعلومات األمنیة  المعلومات وإدارة دورة حیاة جھاز
وعمل تقاریر وتوقع تكنولوجیا المعلومات ومراقبة أداء وأخطاء البنیة التحتیة 

لتكنولوجیا المعلومات ومكتب خدمات تكنولوجیا المعلومات ووظائف مكتب المساعدة؛ 
توافق التنظیمي للمعلومات االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بال

األمنیة؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بمراقبة الوصول إلى 
ونشاط شبكة الكومبیوتر؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة 

وافق مع بتشفیر وفك تشفیر البیانات والترمیز التحقق من مستخدم كومبیوتر ومراقبة الت
المعلومات األمنیة وعمل تقاریر وعملیات تحلیل لھا؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر 

القابلة للتنزیل الخاصة بدعم واستعادة وأرشفة وإزالة النسخ المزدوجة للبیانات؛ 
االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بإدارة ومیكنة البنیة التحتیة 

االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بمراقبة أداء  السحابیة؛
التطبیق والخدمات الشبكة والخدمات السحابیة؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر 

القابلة للتنزیل الخاصة بقواعد البیانات وإدارة قواعد البیانات وتشغیل ومیكنة مخازن 
انات ودمج قواعد البیانات مع التطبیق ونقل البیانات البیانات وتشغیل ومیكنة مراكز البی

وتخزین وإعادة إنتاج والوصول إلى وطلب وتحلیل المعلومات المخزنة في قواعد 
البیانات ومخازن البیانات؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة 

دارة المعلومات وإدارة بالذكاء الخاص باألعمال وتوقع األعمال وتحلیل البیانات وإ
المعرفة وإدارة عالقات العمالء ومصادر المشروع وإدارة الخطر؛ االستخدام المؤقت 

للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بتخزین وإدارة وتتبع وتحلیل بیانات العمل؛ 
االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة ببرمجیات محرك البحث 

ات إدارة المشروع والسجالت؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة وبرمجی
للتنزیل الخاصة بتطویر ومشر واختبار وتوصیل وتطبیق إدارة دورة الحیاة؛ االستخدام 
المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بأنظمة تكنولوجیا المعلومات المتقاربة؛ 

القابلة للتنزیل الخاصة ببرمجیات بنیة تحتیة محددة  االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر
)؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بمجال SDSببرمجیات (

البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات المتقاربة وفائقة التقارب؛ خدمات كبرمجیات، 
لبیانات المستخدمة بواسطة تحدیدا، االستضافة السحابیة وبرمجیات البنیة التحتیة ل

اآلخرین لالستخدام في إدارة قواعد البیانات وتطویر تطبیق؛ االستخدام المؤقت 
للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بمیكنة وإدارة خدمات المنفعة الصناعیة 

والعملیات والفوترة؛ االستخدام المؤقت للبرمجیات غیر القابلة للتنزیل الخاصة بإدارة 
  دون غیرھا 42خیص البرمجیاتفئة ترا

 

على حدى  NEXTالتنازل عن كلمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

التعدیل أو النشر أو إعادة  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 7/8/2019 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330170  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانین  -دودة المسئولیة شركة مح -اورانج براند سیرفیسز لیمتد 
  انجلترا وویلز

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آیھ كیو ، المملكھ المتحدة  2 1موري لندن ریفرسید لندن اس اى  3

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمیة والتكنولوجیة واألبحاث و التصمیمات المتعلقة بھا،  - 42الفئة 
دمات معامل األبحاث ، إدارة األبحاث، والمشروعات الخاصة بالتصمیمات وخ

والتطویر، وأبحاث عن المنتج، وتصمیماتھا وتطویرھا، وأبحاث فنیة، أبحاث ، 
وخدمات التصمیم والتطویر في مجال الكمبیوتر، وبرامج الكمبیوتر، وأنظمة الكمبیوتر، 

الجة البیانات، ألعاب الكومبیوتر و وحلول تطبیقات برمجیات الكمبیوتر، وأنظمة مع
برامج الواقع االفتراضي إدارة البیانات، وأنظمة معالجة المعلومات المحسبة، خدمات 

االتصاالت، حلول االتصاالت، تطبیقات االتصاالت، أنظمة االتصاالت وأجھزة توصیل 
ق، تصمیم و الشبكات و توفیر االستشارات الفنیة والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سب

تطویر برمجیات تشغیل شبكات ووحدات خدمة الكومبیوتر، البرامج التشغیلیة لتصمیم 
وتطویر شبكات الحوسبة السحابیة، التصمیم الفني وتخطیط شبكات االتصاالت، 

التصمیم والتطویر برامج أمن اإلنترنت؛ تصمیم وتطویر أنظمة أمن البیانات 
بیة،االختبارات الفنیة، االختبارات الصناعیة، اإللكترونیة؛ خدمات الحوسبة السحا

التحضیر للتقاریر و الدراسات الفنیة ، خدمات الكومبیوتر من حیث التحدیث وتصمیم 
مكونات الحاسب اآللي، برمجیات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب اآللي، وخدمات 

 برمجة الحاسب اآللي، تحضیر وتوفیر المعلومات علي الحاسب اآللي وشبكات
االنترنت، توفیر النصائح الفنیة وخدمات المؤتمرات في مجال التكنولوجیة العلمیة 
واالتصال عن بعد، االستشارات في مجال الشبكات و خدمات الحوسبة السحابیة، 

االستشارات الفنیة المتعلقة بتطبیق واستخدام برامج الكومبیوتر؛ والخدمات االستشاریة 
ت الحاسوبیة، وتكنولوجیا المعلومات ، والھندسة في مجال تكامل أنظمة المعلوما

  المعماریة تكنولوجیا المعلومات و البنیة التحتیة، استشارات الكمبیوتر االمنیة،
وتصمیم وتطویر أنظمة الحاسب اآللي وأنظمة ومعدات االتصال عن بعد، خدمات أدارة 

صال عن بعد الحاسب اآللي، خدمات التشغیل لشبكات الحاسب اآللي، وشبكات االت
وشبكات إرسال البیانات، خدمات الحاسب اآللي المباشرة، خدمات البرامج المعطاة 

المباشرة، برمجة برامج أمن اإلنترنت، خدمات توفیر وسیلة الوصول للمعلومات عبر 
الشبكات المباشرة، إیجار الحاسب اآللي، تصمیم، ورسم وكتابة لكل صفحات شبكات 

لصور المرئیة والمتفاعلة، عمل وتخلیق قاعدة البیانات، االنترنت، خدمات تخلیق ا
وشبكات المواقع، واالنترنت، إضافة شبكات المواقع األخرى، اضافة قواعد البیانات و 

المدونات ومواقع اإلنترنت، اضافة منصات على شبكة اإلنترنت؛ اضافة تطبیقات 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

التعدیل أو النشر أو إعادة  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 7/8/2019 عدد

إلنترنت؛ واستئجار برامج الكمبیوتر لآلخرین، اضافة مساحة الذاكرة على شبكة ا
مساحة الذاكرة إلضافة المواقع، اضافة منصات التجارة اإللكترونیة على شبكة 

اإلنترنت؛ اضافة الوسائط المتعددة و التطبیقات التفاعلیة، استخدام برامج إلضافة إدارة 
المكتبة؛ إجراء المناقشات لتسھیل اضافة التفاعل على اإلنترنت؛ اضافة مرافق الویب 

كة اإلنترنت لآلخرین، اضافة لبیانات والملفات والتطبیقات والمعلومات اآللیة ؛ على شب
استضافة وحدات الخدمة، تركیب وصیانة برمجیات الحاسب اآللي، تأجیر وقت للدخول 
على قاعدة بیانات الحاسب األلي، تأجیر وقت إلتاحة الدخول على نشره الحاسب اآللي 

آللي، توفیر االستخدام المؤقت لتطبیقات االنترنت، وألواح الرسائل وشبكات الحاسب ا
أدوات البرمجیات والبرامج (غیر القابلة للتحمیل) على االنترنت لتشغیل شبكات 

الكمبیوتر ووحدات الخدمة، استئجار البرامج التشغیلیة للوصول إلى واستخدام شبكة 
كمبیوتر ووحدات الحوسبة السحابیة، استئجار البرمجیات الالزمة لتشغیل شبكات ال

الخدمة، استئجار وحدات خدمة الویب، استئجار برنامج ألعاب الكمبیوتر، توفیر 
االستخدام المؤقت لبرنامج التشغیل (غیر القابلة للتحمیل) على االنترنت من أجل 

الوصول إلى واستخدام شبكة الحوسبة السحابیة، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج أمن 
مساحة الذاكرة على وحدات الخدمة إلضافة لوحات اإلعالنات  اإلنترنت، استئجار

اإللكترونیة؛ خدمات مقدمي خدمھ اإلنترنت، صناعھ و تجمیع وصیانة سجل أسماء 
النطاقات، إنشاء و تشغیل وصیانة المواقع، وصفحات الشبكات وبوابات تسجیل النص، 

ف المحمولة، خدمات والصور والموسیقي وتقدم من خالل الحواسب اإللیة أو الھوات
توفیر المعلومات واالستشارات المباشرة من قواعد بیانات الحاسب اآللي أو االنترنت، 
رصد أنظمة الكمبیوتر عن طریق التحكم عن بعد؛ خدمات أمن الكمبیوتر للحمایة من 

الوصول غیر المشروع إلى الشبكة؛ إدارة مشروع تكنولوجیا المعلومات، تكوین شبكات 
استخدام البرمجیات؛ خدمات تكامل النظم الحاسوبیة، إدارة مشاریع الحاسوب ب

)؛ خدمات النشرات الجویة  EDPالكمبیوتر في مجال المعالجة االلكترونیة للبیانات (
ومعلومات عن الطقس، خدمات التصمیم الداخلي، خدمات المعلومات واالستشارات 

  دون غیرھا  42التابعة لكل الخدمات المذكورة.فئة 
 

على حدى MONEYالتنازل عن  -وغیرھا  141728االشتراطات        :      العالمة مرتبطة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330556  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

ا لقوانین ش محدودة المسئولیة تاسست وقائمة طبق -اورانج براند سیرفیسز لیمتد 
  إنجلترا وویلز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آیھ كیو ، المملكھ المتحدة    2   1موري ریفرسید ، لندن اس اى  3

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات العلمیة والتكنولوجیة واألبحاث و التصمیمات المتعلقة بھا،  - 42الفئة 
حاث، والمشروعات الخاصة بالتصمیمات وخدمات معامل األبحاث ، إدارة األب

والتطویر، وأبحاث عن المنتج، وتصمیماتھا وتطویرھا، وأبحاث فنیة، أبحاث ، 
وخدمات التصمیم والتطویر في مجال الكمبیوتر، وبرامج الكمبیوتر، وأنظمة الكمبیوتر، 

و  وحلول تطبیقات برمجیات الكمبیوتر، وأنظمة معالجة البیانات، ألعاب الكومبیوتر
برامج الواقع االفتراضي إدارة البیانات، وأنظمة معالجة المعلومات المحسبة، خدمات 

االتصاالت، حلول االتصاالت، تطبیقات االتصاالت، أنظمة االتصاالت وأجھزة توصیل 
الشبكات و توفیر االستشارات الفنیة والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سبق، تصمیم و 

شبكات ووحدات خدمة الكومبیوتر، البرامج التشغیلیة لتصمیم تطویر برمجیات تشغیل 
وتطویر شبكات الحوسبة السحابیة، التصمیم الفني وتخطیط شبكات االتصاالت، 

التصمیم والتطویر برامج أمن اإلنترنت؛ تصمیم وتطویر أنظمة أمن البیانات 
رات الصناعیة، اإللكترونیة؛ خدمات الحوسبة السحابیة، االختبارات الفنیة، االختبا

التحضیر للتقاریر و الدراسات الفنیھ ، خدمات الكومبیوتر من حیث التحدیث وتصمیم 
مكونات الحاسب اآللي، برمجیات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب اآللي، وخدمات 

برمجة الحاسب اآللي، تحضیر وتوفیر المعلومات علي الحاسب اآللي وشبكات 
ة وخدمات المؤتمرات في مجال التكنولوجیة العلمیة االنترنت، توفیر النصائح الفنی

واالتصال عن بعد، االستشارات في مجال الشبكات و خدمات الحوسبة السحابیة، 
االستشارات الفنیة المتعلقة بتطبیق واستخدام برامج الكومبیوتر؛ والخدمات االستشاریة 

مات ، والھندسة في مجال تكامل أنظمة المعلومات الحاسوبیة، وتكنولوجیا المعلو
  المعماریة تكنولوجیا المعلومات و البنیة التحتیة، استشارات الكمبیوتر االمنیة،

وتصمیم وتطویر أنظمة الحاسب اآللي وأنظمة ومعدات االتصال عن بعد، خدمات أدارة 
الحاسب اآللي، خدمات التشغیل لشبكات الحاسب اآللي، وشبكات االتصال عن بعد 

ات، خدمات الحاسب اآللي المباشرة، خدمات البرامج المعطاة وشبكات إرسال البیان
المباشرة، برمجة برامج أمن اإلنترنت، خدمات توفیر وسیلة الوصول للمعلومات عبر 
الشبكات المباشرة، إیجار الحاسب اآللي، تصمیم، ورسم وكتابة لكل صفحات شبكات 

خلیق قاعدة البیانات، االنترنت،خدمات تخلیق الصور المرئیة والمتفاعلة، عمل وت
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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 - 948 عدد

وشبكات المواقع، واالنترنت، إضافة شبكات المواقع األخرى، اضافة قواعد البیانات و 
المدونات ومواقع اإلنترنت،اضافة منصات على شبكة اإلنترنت؛ اضافة تطبیقات برامج 

الكمبیوتر لآلخرین، اضافة مساحة الذاكرة على شبكة اإلنترنت؛ واستئجار مساحة 
الضافة المواقع، اضافة منصات التجارة اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت؛ الذاكرة 

اضافة الوسائط المتعددة و التطبیقات التفاعلیة، استخدام برامج الضافةإدارة المكتبة؛ 
إجراء المناقشات لتسھیل اضافة التفاعل على اإلنترنت؛ اضافة مرافق الویب على 

والملفات والتطبیقات والمعلومات اآللیة ؛  شبكةاإلنترنت لآلخرین، اضافة لبیانات
استضافة وحدات الخدمة، تركیب وصیانة برمجیات الحاسب اآللي، تأجیر وقت للدخول 
على قاعدة بیانات الحاسب األلي، تأجیر وقت إلتاحھ الدخول على نشره الحاسب اآللي 

ات وألواح الرسائل وشبكات الحاسب اآللي، توفیر االستخدامالمؤقت لتطبیق
االنترنت،أدوات البرمجیات والبرامج (غیر القابلة للتحمیل) على االنترنت لتشغیل 

شبكات الكمبیوتر ووحدات الخدمة، استئجار البرامج التشغیلیة للوصول إلى واستخدام 
شبكة الحوسبة السحابیة، استئجار البرمجیات الالزمة لتشغیل شبكات الكمبیوتر 

خدمةالویب، استئجار برنامج ألعاب الكمبیوتر،  ووحدات الخدمة، استئجار وحدات
توفیر االستخدام المؤقت لبرنامج التشغیل (غیر القابلة للتحمیل) على االنترنت من أجل 
الوصول إلى واستخدام شبكة الحوسبة السحابیة، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج أمن 

ة لوحات اإلعالنات اإلنترنت، استئجار مساحة الذاكرة على وحدات الخدمة الضاف
اإللكترونیة؛ خدمات مقدمي خدمھ اإلنترنت، صناعھ و تجمیع وصیانة سجل أسماء 

النطاقات، إنشاء و تشغیل وصیانة المواقع، وصفحات الشبكات وبوابات تسجیل النص، 
والصور والموسیقي وتقدم من خالل الحواسب اإللیة أو الھواتف المحمولة، خدمات 

ستشارات المباشرة من قواعد بیانات الحاسب اآللي أو االنترنت، توفیر المعلومات واال
رصد أنظمة الكمبیوتر عن طریق التحكم عن بعد؛ خدمات أمن الكمبیوتر للحمایة من 

الوصول غیر المشروع إلى الشبكة؛ إدارة مشروع تكنولوجیاالمعلومات، تكوین شبكات 
لحاسوبیة، إدارة مشاریع الحاسوب باستخدام البرمجیات؛ خدمات تكامل النظم ا

)؛ خدمات النشرات الجویة  EDPالكمبیوتر في مجال المعالجةااللكترونیة للبیانات (
ومعلومات عن الطقس، خدمات التصمیم الداخلي، خدمات المعلومات واالستشارات 

  دون غیرھا 42التابعة لكل الخدمات المذكورة. فئة 
 

وغیرھا 141728العالمة مرتبطة مع العالمة  -نى على حدى االشتراطات        :      التنازل عن مو



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

703 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -  98109تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  410

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

تصمیم وتطویر اجزاء الحاسوب التشغیلیة وبرامج الحاسوب، تصمیم  - 42الفئة 
وتطویر أنظمة الحاسوب، تصمیم وتطویر أجھزة الكامیرات، ، تصمیم وتطویر أنظمة 

میرات، تصمیم وتطویر أنظمة تخزین البیانات، تخزین الملفّات السمعیّة إلكترونیاً، الكا
استضافة موقع الكتروني لتخزین الملفات السمعیة الكترونیا، التخزین اإللكتروني 

للبیانات، استضافة موقع الكتروني لتخزین البیانات الكترونیا، التخزین اإللكتروني 
تروني لتخزین الفیدیو الكترونیا، التخزین اإللكتروني للفیدیو، استضافة موقع الك

للصور، استضافة موقع الكتروني لتخزین الصور الكترونیا، مراقبة أنظمة الحاسوب 
عبر الوصول عن بعد، مراقبة أنظمة االكامیرات عبر الوصول عن بعد، تركیب 

الخط مباشرة  وصیانة واصالح برامج الحاسوب، توفیر اإلستخدام المؤقت لبرنامج على
(اإلنترنت) غیر قابل للتنزیل إلدارة وتحویل المعلومات، توفیر اإلستخدام المؤقت 

لبرنامج على الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر قابل للتنزیل إلدارة وتحویل البیانات، توفیر 
اإلستخدام المؤقت لبرنامج على الخط مباشرة (اإلنترنت) غیر قابل للتنزیل لتسجیل 

ین ومشاركة وتحلیل بیانات الفیدیو والصوت على الخط مباشرة وعرض وتخز
) التي تضم برامج حاسوب لإلستخدام في SaaS(اإلنترنت)، خدمات البرامج كخدمة (

))، خدمات البرامج كخدمة IoTعملیّة اإلتصال والتحّكم بالشبكة المعلوماتیّة لألشیاء 
)SaaS ومراقبة وادارة االجھزة ) التي تضم برامج حاسوب لتوصیل وتشغیل ودمج

)والتي ASPااللكترونیة االستھالكیة المتصلة بالشبكة، خدمات تطبیقات مزود الخدمة (
تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغیل وتوصیل وادارة اجھزة المعلومات التي تعمل 

بالتحكم الصوتي وبالتحدید االجھزة االلكترونیة االستھالكیة الذكیة المتصلة سحابیا 
ممكن التحكم بھا صوتیا، خدمات دعم تقنیة المعلومات، توفیر الدعم التقني خالل والتي 

تشغیل أنظمة الحاسوب، توفیر الدعم التقني خالل تشغیل أنظمة الكامیرات، خدمات 
دون  42النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات التي سبق ذكرھا والواردة بالفئة 

  غیرھا.
 

وغیرھا 751641العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370098  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر   -جوول البس ، إنك 
  الیات المتحدة االمریكیة الو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  94107,سان فرانسیسكو , كالیفورنیا  104تي اتش ستریت , بیلدینج  20  560
  الوالیات المتحدة االمریكیھ

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

اصالح األعطال التي تتدرج في اطار تشخیص المشاكل في األجھزة  - 42الفئة 
وبرمجیات المرذاذ واألجھزة  -تحدیدا المبخرات الكھربائیة  - كترونیة للمستھلك االل

االستشارات في مجال تحرى  -واألجھزة االلكترونیة للمستھلك ذات الصلة  -الطرفیة 
تحدیدا  -األعطال في طبیعة تشخیص المشاكل مع األجھزة االلكترونیة للمستھلك 

واألجھزة االلكترونیة  -بخر واألجھزة الطرفیة وبرمجیات الم -المبخرات الكھربائیة 
  42للمستھلك ذات الصلة وصیانة وتركیب وإصالح البرامج بالفئة 
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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  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370530  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا شركة ذات مسئ -شركة الرواد لنظم المعلومات 
  لقوانین األردن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ص . ب .  - 302مكتب رقم  -الطابق الثالث  -مجمع الرضوان  -شارع وصفى التل 
  االردن 11953عمان  885

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -میم المتعلقة بھا الخدمات العلمیة و التقنیة و خدمات البحث و التص - 42الفئة 
خدمات تصمیم و تطویر عتاد و برامج الكمبیوتر و  -التحالیل و االبحاث الصناعیة 

  42جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

  -- )  كال على حدى   b I)  والتنازل عن حرفى (  rاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ( 
في الوضع العادى  BANKالتنازل عن مقطع العالمة  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة   -فرد  -احمد مكى قدور بدة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجیزة  -الجیزة  -شارع بن سینا  1

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42تصمیم االزیاء واالكسسوارات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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 - 948 دعد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371310  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -  98109تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  410

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

، االستشارات في مجال االستشارات في مجال تطبیقات الواقع المعزز - 42الفئة 
تطبیقات الواقع االفتراضي ، االستشارات في مجال المحتوى الثالثي األبعاد، البحث 
والتطویر في مجال تطبیقات الواقع المعّزز والواقع االفتراضي، البحث والتطویر في 
مجال البرامج ، البحث والتطویر في مجال المحتوى الثالثّي األبعاد، االستشارات في 

ل تكنولوجیا الحاسوب، االستشارات في مجال تكنولوجیا المعلومات، االستشارات مجا
في مجال تطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي ،خدمات البرامج كخدمة 

)SAAS المتضمنة برامج لتطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي ، خدمات (
بیقات الواقع المعزز والواقع المتضمنة برامج لتطASPتطبیقات مزود الخدمة ( (

االفتراضي ، مزود خدمات التطبیقات المتضمن برامج واجھة برمجیات التطبیقات 
)API إلدارة وتشغیل المحتوى الثالثي األبعاد ، تطبیقات مزود الخدمة المتضمنة(

) لتجمیع ونشر تطبیقات الواقع المعزز والواقع APIواجھة برمجة التطبیقات (
منّصات مختلفة، تطبیقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجھة  االفتراضي على

)إلنشاء وتعدیل وتنفیذ استخدام صور األشخاص الرمزیة، APIبرمجة التطبیقات (
) متضمنة برامج SaaS)، خدمات البرامج كخدمة (SaaSخدمات البرامج كخدمة (

م برامج ) والتي تضPaaSللمحتوى الثالثي األبعاد، خدمات المنصات كخدمة (
لتطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي، توفیر االستخدام المؤقت لبرامج غیر قابلة 
للتنزیل متضمنة برامج لتطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي ،خدمات المنصات 

) و التي تضم برامج للمحتوى الثالثي األبعاد، توفیر االستخدام المؤقت PaaSكخدمة (
قابلة للتنزیل تضم برامج للمحتوى الثالثي األبعاد، تأجیر البرامج ، خدمات لبرامج غیر 

) متضمنة برامج إلنشاء وتطویر وتعدیل وإنتاج وتجمیع ونشر SaaSالبرامج كخدمة (
) متضمنة برامج إلنشاء SaaSتطبیقات الواقع المعزز ، خدمات البرامج كخدمة (

الواقع االفتراضي، خدمات البرامج  وتطویر وتعدیل وإنتاج وتجمیع ونشر تطبیقات
) متضمنة برامج الستیراد ووضع العالمات وتنظیم وفھرسة واستدعاء SaaSكخدمة (

ومعالجة وتحسین وتحویل وتشفیر الملفات الثالثیّة األبعاد للبحث والتخزین ، خدمات 
) متضمنة برامج إلنشاء قواعد بیانات قابلة للبحث تتضّمن SaaSالبرامج كخدمة (

) متضمنة برامج إلنشاء فھرس SaaSمحتوى ثالثّي األبعاد ، خدمات البرامج كخدمة (
) متضمنة برامج SaaSومكتبة تتضمن محتوى ثالثّي األبعاد، خدمات البرامج كخدمة (

) متضمنة SaaSإلنشاء وتطویر قوالب بمحتوى ثالثّي األبعاد، خدمات البرامج كخدمة (
ات الواقع المعزز والواقع االفتراضي، خدمات البرامج برامج إلنشاء المشاھد في تطبیق
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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 - 948 دعد

) متضمنة برامج لتحریر المحتوى الثالثي األبعاد، برامج الحاسوب SaaSكخدمة (
) SaaSلتحویل المحتوى الثنائّي األبعاد إلى ثالثّي األبعاد، خدمات البرامج كخدمة (

بیقات الواقع المعزز متضمنة برامج إلنشاء وتطویر إلنشاء أدلة السرد الخاصة بتط
) متضمنة برامج ألدوات نشر SaaSوالواقع االفتراضي، خدمات البرامج كخدمة (

البرامج المؤتمتة المستخدمة في تطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي، خدمات 
) متضمنة برامج لنشر تطبیقات الواقع المعزز والواقع SaaSالبرامج كخدمة (

) متضمنة برامج SaaSمتعددة، خدمات البرامج كخدمة ( االفتراضي عبر منّصات
إلنشاء وتطویر وتحریر وتعدیل وإدارة العناصر البصریّة في تطبیقات الواقع المعزز 
والواقع االفتراضي ،برامج الحاسوب إلدارة وإنشاء وتألیف وتطویر وتحریر وتزوید 

ضمنة برامج للمدخالت ) متSaaSالمحتوى الثالثّي األبعاد، خدمات البرامج كخدمة (
الصوتیة والسرد وتبادل التخاطب ، برامج الحاسوب إلنشاء وتعدیل وتنفیذ وتحریر 
صور األشخاص الرمزیة في تطبیقات الواقع المعزز والواقع االفتراضي، خدمات 

) متضمنة برامج لتھیئة الرسوم المتحركة وتعابیر وحركات SaaSالبرامج كخدمة (
برامج الحاسوب لتطویر وتعدیل وإنشاء تطبیقات الواقع صور الشخاص الرمزیة، 

  دون غیرھا. 42المعزز والواقع االفتراضي التي تعمل على الصوت والواردة بالفئة 
 

756850العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371368  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما " 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم    -كفر الجبل  -سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة  شارع السادات (سلطان 176
  محافظة الجیزة  -

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :یلالتسج إسم طالب
  

شركة توصیة  -اسما لالعمال الھندسیة  -محمد سعید عبد هللا النحریرى وشریكتة 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة - حدائق المعادى - 105ش  50الدور السادس بالعقار  6شقة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 42جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 42الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب ومنھ بالنقل أو النسخ أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مة مصریةشركة مساھ -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة   -التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطاع الثانى  290قطعة 
  القاھرة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستشارات المعماریة فنون و علوم تصمیم اقامة المبانى رسم  - 42الفئة 
یم الفنون التخطیطیة و خدمات تخطیط المدن تصامیم و مخططات االنشاء تصم

العمرانیة خدمات مسح االراضى المسح الجیولوجى و جمیع الخدمات واردة بالفئة 
  ) دون غیرھا42(
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -تثمارت العمرانیة شركة االھلى لالس
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة   - القاھرة الجدیدة  -بالقطاع الثانى بمركز المدینة التجمع الخامس  290قطعة 

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

رسم  - یم اقامة المبانى فنون و علوم تصم -خدمات االستشارات المعماریة  - 42الفئة 
 -و خدمات المدن العمرانیة  -تصمیم الفنون التخطیطیة  -تصامیم و مخططات االنشاء 

) دون 42المسح الجیولوجى و جمیع الخدمات واردة بالفئة ( -خدمات مسح االراضى 
  غیرھا

 

256396االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0372302  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیھ محدودة  -ھانجتشو ھیكفیجن دیجیتال تكنولوجى كو . ال تى دى 
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین دولة الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمھوریة الصین الشعبیة  310052یستریكة . ھانجتشو كیانمو رود بینجیانج د 555

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مراقبة أنظمة  -األبحاث التقنیة : اجراء الدراسات التقنیة للمشروعات  - 42الفئة 
تأجیر أجھزة  -تحلیل أنظمة الكمبیوتر  -الكمبیوتر عن طریق الوصول عن بعد 

االستشارات في تصمیم وتطویر معدات  -وتر تحدیث برامج الكمبی -الكمبیوتر 
صیانة برامج  -استرجاع بیانات الكمبیوتر  -تأجیر برامج الكمبیوتر  -الكمبیوتر 
تحویل البیانات او الوثائق من أوساط مادیة الى  -نسخ برامج الكمبیوتر  -الكمبیوتر 
تأجیر  - بیوتر تحمیل برامج الكم -تفعیل ( استضافة ) مواقع االنترنت  -الكترونیة 

البرامج ( البرمجیات )  -خدمات حمایة الكمبیوتر من الفیروسات  -خوادم الشبكة 
  كخدمة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة   - ھانجتشو ھیكفیجن دیجیتال تكنولوجى كو . ال تى دى  
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین دولة الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمھوریة الصین الشعبیة  -  310052كیانمو رود بینجیانج دیستریكة . ھانجتشو  555

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

مراقبة أنظمة  -شروعات اجراء الدراسات التقنیة للم - األبحاث التقنیة  - 42الفئة 
تأجیر أجھزة  -تحلیل أنظمة الكمبیوتر  -الكمبیوتر عن طریق الوصول عن بعد 

االستشارات في تصمیم وتطویر معدات  -تحدیث برامج الكمبیوتر  -الكمبیوتر 
صیانة برامج  -استرجاع بیانات الكمبیوتر  -تاجیر برامج كمبیوتر  -الكمبیوتر 
تحویل البیانات او الوثائق من أوساط مادیة الى  -الكمبیوتر نسخ برامج  -الكمبیوتر 
تاجیر  -تحمیل برامج الكمبیوتر  -مواقع االنترنت  -تفعیل ( استضافة )  -الكترونیة 

البرامج ( البرمجیات )  -خدمات حمایة الكمبیوتر من الفیروسات  -خوادم الشبكة 
  كخدمة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372645  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة   - یوسي ویب سنغافورة بتي .ال تي دي  
  طبقا لقوانین دولة سنغافورة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   049315 . اوشن فایننشال سنتر ، سنغافورة 1-10#- كولییر كوي  10

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجة  -خدمات استشارات التقنیة  -خدمات البحث والتطویر لآلخرین  - 42الفئة 
تحویل بیانات برامج  -تحدیث برامج كمبیوتر  -تصمیم برامج كمبیوتر  -الكمبیوتر 

ن أوساط تحویل البیانات او الملفات م -الكمبیوتر ومعلوماتھ ( تحویل غیر مادى ) 
تزوید محركات بحث  -خدمات حمایة الكمبیوتر من الفیروسات  - مادیة الى الكترونیة 

خدمات تخزین  -خدمات النسخ االحتیاطي للبیانات خارج الموقع  -على االنترنت 
توفیر المعلومات عن تكنولوجیا الحاسوب والبرمجة عبر موقع  -البیانات االلكترونیة 
تكنولوجیا المعلومات (  - خوادم البرامج  -جیر خوادم الشبكة تأ -على شبكة االنترنت 

IT  خدمات الوسائط المتعددة  -خدمات الحوسبة السحابیة  -) الخدمات االستشاریة
خدمات انشاء الصفحات الرئیسیة  -خدمات صیانة مواقع الویب  -للتصمیم والتطویر 

  غیل وانشاء المواقع خدمات تطویر برامج التشغیل ونظام التش
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0276810  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -أنكریز للمشروعات السیاحیة والغذائیة -القواس وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسیم م الجدیدة لالسكان والتعمیر  1153 مربع 9الدور الرابع فوق االرضى من  4شقة 
  القاھرة  -شیراتون  -

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43خدمات المطاعم بالفئة  - 43الفئة 
 

عدم االستثار بحق خاص على اى من شقیھا  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0297653  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/01/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -االسكندریة للمواد الغذائیة وادارة المطاعم لصاحبھا عصام الدین عزت محمد مجبرى 
  مصرى الجنسیة-فردى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -یكل الموازى لشارع عباس العقاد ش الدكتوبر محمد حسین ھ 1عقار  1محل رقم 
  القاھرة  -م . نصر اول  -المنطقة السادسة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43خدمات المطاعم والكافیھات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0316094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

01/04/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -مصرى الجنسیة -فردى -محمد اللیثى مصطفى الشریف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الرازق السنھورى مدینة نصر اول 9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43خدمات المطاعم والكافیتریات والكوفى شوب فئة  - 43الفئة 
 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0316667  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -الشركة االھلیة التجاریة لالعمال الزراعیة والكیماویة والصناعیة ( ناسیتا ) ش م م 
  شركة مساھمة مصریھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -االزبكیھ  -یولیو 26أ ش  15

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا43مطاعم وكافیھات بالفئة ( - 43الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0332001  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین جزر  -شركة بى أس جى أوفر سیز انك 
  العذراء البریطانیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، روود تاون ، تورتوال ،  3085، ص.ب:  1، ویكھامز كاى  6میل مول ، سویت   
  جزر العذراء البریطانیة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المطاعم والمقاھى توفیر الطعام والشراب وھذة الخدمات واردة  - 43الفئة 
  دون غیرھا 43بالفئة 

 

209654العالمة 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 ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0334435  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مقفلة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  - رومانز بیتزا (بریتوریا ) سى سى 
  جنوب افریقیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، جنوب  0157، سینتوریون ،  56فنتورى كریسنت ، ھینوبسبارك اكس  24 -22
  افریقیا

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفیر الطعام والشراب واالقامھ المؤقتھ وھذه الخدمات وارده بالفئھ  - 43ئة الف
  دون غیرھا 43
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338934  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة فینى كافیھ (ش ذ م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  - میدان فینى  - ش عبد هللا الكاتب  22

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0361388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة - ) WANTED -أحمد جالل وشریكھ ( وانتید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  - المعادى  -الدور االول دجلة  233مع  212ش 1محل كائن فى 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  - 43الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362317  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -دنیا الجمبرى  -صبري حلمى مصطفى عبد المنعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره -عین شمس  -ش ابن الحكم  22

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئھ   - 43الفئة 
 

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 ءزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي ج - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0362535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -شركة مساھمة عامة  -شركة اعمار العقاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربیة المتحدة  -دبى  -  9440ص.ب 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

م والشراب خدمة االیواء المؤقت خدمات الفندقة خدمات توفیر وجبات الطعا - 43الفئة 
الخدمات التى یقدمھا افراد او مؤسسات غایتھم تحضیر االطعمة والمشروبات 

لالستھالك المقاھى الكافیتریات المطاعم مطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة خدمات تقدیم 
االقامة توفیر الطعام للفنادق واماكن االقامة أو أى منشآت اخرى تقدم خدمة االیواء 

لمؤقت خدمة حجز اماكن االقامة للمسافرین بصفة خاصة عن طریق مكاتب السفریات ا
   43وجمیعھا ضمن الفئة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0363497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة-سماء االردن التجاریة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المعادى  -المعادى الجدیدة  -المعراج العلوي  -ش المركز الرئیسى  16

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43خدمات المطاعم والكافتیریات الوارده بالفئة  - 43الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -میناس كابیتال ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -سیدى جابر  -رشدى  -ش سوریا  9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43مطعم وكوفى شوب بالفئة  - 43الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369296  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ولیة محدودةشركة ذات مسئ -میناس كابیتال ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -سیدى جابر  -رشدى  -ش سوریا  9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43مطعم وكوفى شوب بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن الحروف باللغتین كال على حدى فى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
التنازل سوشى بار باللغتین فى الوضع العادى كال على حدى -وضع العادى ال
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369297  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -میناس كابیتال ش  ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -سیدى جابر  -رشدى  -ش سوریا  9

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 43مطعم وكوفى شوب بالفئة  - 43الفئة 
 

عد المطالبة بحق حصرى على مقاطع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
كال على حدى
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370001  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة -فردي  -مطعم المخیمر  -عبد الستار عبد الغني علي مخیمر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المیثاق مدینة نصر   -شارع مشروع زھراء مدینة نصر  6

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43كافي شوب الوارد بالفئة رقم  -مطعم  - 43الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371369  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ  -ة والمستلزمات الطبیة ( ایفا فارما ) ایفا فارما لالدوی

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الھرم  -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا )  من شارع المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371472  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -القاھرة الجدیدة   -ع الخامس التجم  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  جمھوریة مصر العربیة  -القاھرة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

كافتیریات ) خدمات توفیر المشروبات (  -خدمات توفیر االطعمة ( مطاعم  - 43الفئة 
كافى شوب ) تأجیر اماكن االقامة المؤقتة خدمات مخیمات العطالت و جمیع الخدمات 

  ) دون غیرھا43ة (واردة بالفئ
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  - القاھرة الجدیدة  -التجمع الخامس  -ى بمركز المدینة بالقطاع الثان 290قطعة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفیر االطعمة ( مطاعم ، كافتیریات ) خدمات توفیر المشروبات (  - 43الفئة 
خدمات مخیمات العطالت و جمیع الخدمات  -كافى شوب ) تأجیر اماكن االقامة المؤقتة 

  ) دون غیرھا43ئة (واردة بالف
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371572  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -منشأة فردیة -سیمون لطفي فایز غطاس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزھھ القاھره  مساكن شیراتون 1258مربع  4بالعقار رقم  1محل رقم 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  )43جمیع خدمات الفئة رقم ( - 43الفئة 
 

370135االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371899  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -كة انترفود للمطاعم  شر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربیة -طنطا  - شارع الجیش 11

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطاعم الكشرى الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371955  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة مطعم عمھم للماكوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة   -المقطم   -برج سارة  - میدان النافورة  352العقار رقم  

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43مطعم وكافى شوب الوارد بالفئة رقم  - 43الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة سعودیة - مؤسسة ماجد رشید المرواني التجاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السعودیة -المدینة المنورة حي بئر عثمان ش امیر المؤمنن ابو بكر الصدیق 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفیر االطعمة والمشروبات واالیواء المؤقت والمطاعم والمقاھى  - 43الفئة 
لكافیتریات والتزوید بالطعام والشراب ومطاعم الخدمة الذاتیة ومطاعم تقدیم الوجبات وا

  دون غیرھا 43الخفیفة والمطاعم المؤقتة والمتنقلة (الكانتینات ) بالفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372238  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة مؤلفة  -تشاینا  ریسور سز سناو بروریز كمبانى أل تى دى 
  وقائمة طبقا لقوانین دولة الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دونغتشنغ دیستركة  -جانجومان نورث أفینیو  8ریسورسز بیلدینج رقم  تشاینا 306روم 
  الصین - 100005بكین  -

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

مطاعم الخدمة الذاتیة خدمات المقھى مكاتب تأمین االقامة ( الفنادق والنزل)  - 43الفئة 
تة أو المتنقلة ( الكانتینات ) التزوید بالطعام والشراب المقاھى الكافتیریات المطاعم المؤق

تأخیر أماكن االقامة المؤقتة الفنادق المطاعم مطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة خدمات 
  الحانات (البارات) .
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372397  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین جمھوریة  - الدولیة للبن الشركة المصریة 
  مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمھوریة مصر العربیة  -الجیزة  -الدقى  -الدور االرضى  -شارع بولس حنا  5

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

المقھى،خدمات المطاعم، خدمات توفیر االطعمة و المشروبات ،خدمات   - 43الفئة 
خدمات الكافتریات و المطاعم المؤقتة او المتنقلة (الكانتینات) مطاعم الخدمة الذاتیة ، 

  43مطاعم تقدیم الوجبات الخفیفة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

740 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372531  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة غیر محدودة المسئولیة  -كیرتن انلیمتد كومباني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ایرلند 19ان واي  - 2دي  -  2دبلن  -سیتي كواي  26/ 24

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

الحجز وخدمات  -تاجیر أماكن اإلقامة المؤقتة  -كن اإلقامة المؤقتة حجز أما - 43الفئة 
 -التزوید بالطعام والشراب  -خدمات البارات  - المطاعم  -الحجز لإلقامة المؤقتة 

 -خدمات البارات -خدمات المطاعم  -خدمات توفیر الطعام والشراب  -خدمات الفنادق 
  43بالفئة رقم التزوید بالطعام والشراب  -خدمات المقاھي 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

741 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372626  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة   -العالمیة الجدیدة للتنمیة وإدارة المنشات السیاحیة ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندریة  - سیدي جابر  -الدور األرضي  -االھرام شارع احمد محمود عمارة 

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات المطاعم والمقاھي والكافیتریات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
كال على حدى  S Mالحروف  اس ام   



ارة الداخلیةجھاز تنمیة التج  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372627  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - رودي بیتش العالمیة الدارة المنشات السیاحیة ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندریة  -المنتزه  - سیدي بشر قبلى  -شارع ملك حفني  121

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43خدمات المطاعم والمقاھي والكافیتیریات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372794  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد   -خالد محمد مجدى عبد الفتاح دیوان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -االسكندریة - اول المنتزة -شارع الصاغ محمد عبد السالم 5

  43  : المةــــــات العـــفئ
  

  43ة بالفئة جمیع الخدمات الوارد - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

744 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0356277  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/09/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

ومؤلفة وفقا لقوانین  شركة اماراتیة ذات مسئولیة محدودة قائمة -كابیتال ھیلث ذ م م 
  االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المالك الشیخ ھزاع  2101، مكتب  10غرب  c -  67جزیرة ابوظبي ، شارع الكورنیش
  بن زاید بن سلطان ، ابو ظبي ، االمارات العربیة المتحدة

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

ة والنظافة والجمال لالشخاص والخدمات الخدمات الطبیة والعنایة بالصح - 44الفئة 
الطبیة البدیلة وخدمات بنوك الدم وخدمات تقویم العمود الفقرى او العالج الیدوى 

وخدمات دور النقاھة وخدمات طب االسنان وازدراع الشعر والرعایة الصحیة وخدمات 
ات المستشفیات وخدمات دور العجزة والمقعدین وخدمات المراكز الصحیة واالستشار

الصحیة وخدمات العیادات الطبیة والدعم الطبى واسئجار المعدات واالجھزة الطبیة 
وتقدیم االستشارات الطبیة لالفراد ذوى االعاقة وخدمات القابالت وخدمات التمریض 

والخدمات الطبیة وخدمات دور التمریض وخدمات فنیى البصریات وخدمات تقویم 
الالم وخدمات الصیدالنیین لتحضیر الوصفات الطبیة االسنان والرعایة المعنیة بتخفیف ا

والخدمات االستشاریة الصیدالنیة والعالج الطبیعى والعالج بالطرق الطبیعیة والجراحة 
التجمیلیة وخدمات اختصاصى علم النفس وخدمات المصحات وخدمات العالج المقوم 

لة االمد الواردة للنطق وخدمات العالج وخدمات اعادة األھیل وخدمات الرعایة طوی
  دون غیرھا 44بالفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
مقطعى العالمة كال على حدة



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

745 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0358845  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/10/2017  

  :جیلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -  EASTWINDشركة ریاح الشرق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  یولیو كرداسھ الجیزه 26اخر زمام قریھ ابوراشي بجوار 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 44مستشفي بیطریھ خاصھ بالحیوانات الوارده بالفئة  - 44الفئة 
 

التنازل عن البیانات التجاریة على حدى -:      منح حق خاص على االلوان   االشتراطات      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة   -فردى   -مؤسسة ایلیت    - رامي رضا یونان لبیب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة التجمع الثالث  -  2محلیة 7القاھرة الجدیدة عقار 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44عیادة طبیة الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

747 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370584  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید  -الیف ستایل  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید 
  فردى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5شارع معز الدولة شقة رقم  40 - مدینھ نصر 

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44ت الفئة رقم جمیع خدما - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371370  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ة مساھمة مصریھ وفقا شرك -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم   -كفر الجبل   - شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة  -

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44واردة بالفئة رقم جمیع الخدمات ال - 44الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371428  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -النیل العالمیة لالستثمار والتنمیة والتصنیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   القاھرة-المعادى  105ش  50

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 44الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

750 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

   مصرى الجنسیة - فرد  -ادمز للبصریات  -بسمة احمد فھمى الباز عبد الباقى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربیة -ملك/ شریف حلمى البسطویسى  -طنطا  -تقاطع الجیش  - ش الفاتح  70

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

  44جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

على حدى  OPTICSاالشتراطات        :      التنازل عن المقطع اوبتكس  
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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 - 948 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  - تینس جروب كو .، ال تى دى 
  الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دستریال بارك ، تیانجین ،الصین وو كینج دیفلوبمنت زون ، تیانجین نیو تیك . ان
301700  

  44  : المةــــــات العـــفئ
  

المشورات الطبیة الحمامات العامة لالغراض الصحیة تربیة الحیوانات   - 44الفئة 
العنایة الصحیة التمریض الطبى خدمات العیادات الطبیة المساعدة الطبیة االستشارات 

دمات البستنة تنظیف الحیوانات االلیفة والعنایة الصیدالنیة تأجیر التجھیزات الطبیة خ
دون  44بھا المصحات خدمات صالونات التجمیل خدمات العالج عن بعد الواردة بالفئة 

  غیرھا
 



خلیةجھاز تنمیة التجارة الدا  
 
 
 

752 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365202  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -انك  -ز امازون تكنولوجی

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیھ - 98109واشنطن   -سیاتل  - تیرى افنیو  ان  410

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

قة خدمات المراقبة وأمن المنازل وخدمات النصح والمعلومات المتعل - 45الفئة 
بالمراقبة وأمن المنازل، المراقبة االلكترونیة والخدمات االمنیة للعقارات السكنیة 
والتجاریة، توفیر المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم، خدمات االستشارات 

والنصح والمعلومات المتعلقة خدمات المراقبة وأمن المنازل، توفیر معلومات متعلقة 
  دون غیرھا. 45طریق موقع الكتروني والواردة بالفئة باألمن ومنع الجرائم 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370246  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامنیة محدودة المسئولیة  -الثام اند واتكینز ال ال بي   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة- 90071سي ایھ -لوس انجلوس -ساوث جراند افینو   355

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات القانونیة وخدمات تقدیم النصائح القانونیة خدمات تقدیم المعلومات   - 45الفئة 
د بیانات خدمات تقدیم المعلومات من قواع- والنصائح فیما یتعلق بالمسائل القانونیة 

خدمات توفیر الرسائل االخباریة والمقاالت االلكترونیة - الكترونیة یمكن البحث فیھا 
غیر القابلة للتحمیل فى مجال القانون (خدمات المعلومات القانونیة ) خدمات تقدیم 

مقاطع االلكترونیة غیر القابلة للتحمیل فى مجال القانون (خدمات المعلومات القانونیة ). 
  دون غیرھا 45بالفئة  الواردة

 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كل 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371298  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد  -اكرم یوسف جابر جرجس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -الھرم     -شارع الظافر    12

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

 45خدمات تقدم لالفراد فیما یختص بحقوق الملكیھ الفكریھ والوارده بالفئھ  - 45الفئة 
  دون غیرھا 

 

عن  التنازل  -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
البیانات التجاریة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371371  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - الھرم  -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة  176
  محافظة الجیزة 

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

  45جمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372646  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مرلفة وقائمة   - یوسي ویب سنغافورة بتي .ال تي دي  
  طبقا لقوانین دولة سنغافورة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   049315. اوشن فایننشال سنتر ، سنغافورة  1-10#- كولییر كوي  10

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المرافقة في الحفالت االجتماعیة  - خدمات التقصى عن البیانات الشخصیة  - 45الفئة 
تاجیر أسماء  -خدمات المرافقة االجتماعیة  -خدمات الشبكات االجتماعیة عبر االنترنت 

  األبحاث القانونیة  -النطاق ( خدمات قانونیة ) 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372862  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بى اس ایھ احمد بن ھازیم & اسوشیت ال ال بى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ذا جات بریسنكت ، دبى انترناشونال فینانشیال سنتر  3، ایست وینج بیلدنج  6لیفل 
  ، دبى ، االمارات العربیة المتحدة 262ص. ب  - (دى اى اف سى)

  45  : المةــــــات العـــفئ
  

الخدمات القانونیة والخدمات المھنیة وخدمات االمن لحمایھ الممتلكات  - 45الفئة 
واالفراد الخدمات الشخصیھ واالجتماعیھ التى یقدمھا اخرون لتلبیة احتیاجات االفراد 

  دون غیرھا 45وخدمات الملكیة الفكریة الواردة بالفئة  واستشارات الملكیة الفكریة
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدة
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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  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/05/2018  

  :التسجیل البإسم ط
  

 --سمیر عبد الرحمن  وشركاه - شركة السمان للتصدیرواالستیراد والتوكیالت الدولیة  
   - شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع الفردوس االسكانى -الدور االول مدینة نصر  3شارع مجمع الفردوس شقھ  3
    القاھره - مدینھ نصر 

  30 -  29 -5 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

 1الكیماویات المستخدمھ فى الزراعھ والبستنة واالسمدة الوارده بالفئھ رقم  - 1الفئة 
  دون غیرھا

  
مستحضرات صیدلیھ بیطریھ ومستحضرات اباده الحشرات والحیوانات  - 5الفئة 

  دون غیرھا 5الضاره ومبیدات فطریات واعشاب الوارده بالفئھ 
  

السماك ولحوم الدواجن وفواكھ وخضراوات محفوظھ ومجففھ اللحوم وا - 29الفئة 
  دون غیرھا 29ومطھوه والبیض واللبن وزیوت ودھون االكل الوارده بالفئھ 

  
دون  30البن والشاى الكاكاو السكر االرز الدقیق العسل االسود الوارد بالفئھ  - 30الفئة 

  غیرھا
  

 

وان التنازل عن حرف ( أس ) باللغتین فى الوضع االشتراطات        :      منح حق خاص على االل
العادى 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0359046  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/10/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

مؤسسة السلكاوى لالستیراد والتصدیر والتوكیالت  -محمد فاروق امین السلكاوي 
  مصرى الجنسیة - فرد  -التجاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش عبد السالم عارف برج السلكاوي بملك عمر محمد خیرت امین اول المنصوره  34
  الدقھلیھ 

  24 - 21 -16 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9جمیع منتجات ألفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 16جمیع منتجات الفئة  - 16الفئة 
  دون غیرھا 21جمیع منتجات الفئة  - 21الفئة 
  دون غیرھا 24جمیع منتجات الفئة  - 24الفئة 

 

----االشتراطات        :      
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0311107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/12/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ركة ذات مسئولیة محدودة  ش -ھیماالیا جلوبال ھولدنجز ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

،جزر  KY  1 - 1102جراند كایمان  1162إلیزابیثان سكویر ، صندوق برید   106 
  كایمان

  30 -  16 -5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجمیل بما في ذلك مستحضرات التجمیل الخاصة بالتخسیس  - 3الفئة 
راض التجمیل الزیوت األساسیة الغراض التجمیل الشامبو ومرطبات مرطبات ألغ

  دون غیرھا 3الشعر الصابون وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 
االدویة العشبیة مستحضرات صیدلیة مستحضرات بیطریة المواد الغذائیة  - 5الفئة 

نتجات الخاصة بالحمیات ومنتجات المكمالت الغذائیة لالستخدام الطبي وجمیع الم
  دون غیرھا 5الواردة بالفئة 

األدوات المكتبیة الورق الورق المقوى مواد تعبئة مصنوعھ من البالستیك  - 16الفئة 
  دون غیرھا 16الحقائب الورقیة او البالستیكیة المواد المطبوعة وجمیع منتجات الفئة 

  ماعدا الحلویات والعلكھ 30جمیع منتجات الفئھ  - 30الفئة 
 

وغیرھا 167579العالمة مرتبطة مع العالمة  -ت        :      االشتراطا
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367940  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

الولید لألستیراد والتصدیر  شركة   -شركة مبروك احمد مبروك ابراھیم وشریكة 
  توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  2شقع  -المرج  - تقاطع الحجاز  -ش ھارون الرشید  1

  16 - 5 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3المنادیل الورقیة و العطریة الواردة بالفئة  - 3الفئة 
  دون غیرھا 5حفاظات االطفال الواردة بالفئة  - 5الفئة 
  دون غیرھا 16الفئة المنادیل الورقیة ب - 16الفئة 

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة-فرد  -ھیرو ترید  -شریف مختار زكي غبریال  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلمیھ الزیتون القاھره  ش البشري 26

  16 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  3منادیل مبللھ معطره ومستحضرات تجمیل ومنظفات الوارده بالفئة  - 3الفئة 
  غیرھا
  دون غیرھا 16ورق توالیت ومطابخ ومنادیل ورقیھ الوارده بالفئة  - 16الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371221  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة  -المھندسین  -یولیو  26ش  160

  43 - 29 -16 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12ت الواردة بالفئھ جمیع المنتجا - 12الفئة 
  16جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 16الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
وغیرھا 177276العالمة مرتبطة بالعالمة   --عادى  الحروف في الوضع ال
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فرد  -مصطفي علي احمد جالل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة - صر الجدیدة م  -جمعیة مصر للطیران  21ق 

  44 - 16 -5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5عالجات و مستحضرات و مواد لدعم االسنان الواردة بالفئة  - 5الفئة 
  دون غیرھا 16االوراق و الفواتیر و المطبوعات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
  یرھادون غ 44خدمات طب االسنان الواردة بالفئة  - 44الفئة 

 

منح حق خاص على االلوان -االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى ورسم االسنان 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373232  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ر والتوریدیات العمومیة  ستار لالستیراد والتصدی -شركة محمد احمد على وشریكھ 
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -الجیزة  -بوالق الدكرور   -شارع طھ ابو حشیش  3

  16 -  9 -8 -7 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6الخردوات المعدنیة واالقفال الواردة بالفئة  - 6الفئة 
  وصفھا اجزاء االت اسطوانات قطع الرخام بالفئة ب  - 7الفئة 
  بوصفھا عدد یدویة  8اسطونات قطع الرخام بالفئة   - 8الفئة 
  9أدوات القیاس الواردة بالفئة   - 9الفئة 
  16مطبوعات الشركة واالدوات الكتابیة والرسم بالفئة   - 16الفئة 

 

306927االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم  قدم
 

    0373445  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ستار لالستیراد والتصدیر والتوریدات العمومیة  -شركة محمد احمد على وشریكة 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجیزة  -بوالق الدكرور  - ش طة ابو حشیش 3

  16 -  9 -8 -7 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 6الخردوات المعدنیة واالقفال الواردة بالفئة  - 6الفئة 
  بوصفھا اجزاء االت  7اسطوانات قطع الرخام بالفئة  - 7الفئة 
  بوصفھا من عدد یدویة 8اسطوانات قطع الرخام بالفئة  - 8الفئة 
  دون غیرھا 9 ادوات القیاس الواردة بالفئة - 9الفئة 
  دون غیرھا 16مطبوعات الشركة واالدوات الكتابیة والرسم بالفئة  - 16الفئة 

 

306927العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :لالتسجی إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدوده -فریدم لالستیراد والتصدیر ش.ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -اكتوبر  6مدینة  -طریق الواحات  -الفردوس  - 140عمارة  - 32شقة 

  35 - 27 -25 -24 -17 -1  : المةــــــات العـــفئ
  

  یرھادون غ 1المنتجات الواردة بالفئھ  - 1الفئة 
  دون غیرھا 17المنتجات الواردة بالفئھ  - 17الفئة 
  دون غیرھا 24المنتجات الواردة بالفئھ  - 24الفئة 
  دون غیرھا 25المنتجات الواردة بالفئھ  - 25الفئة 
  دون غیرھا 27المنتجات الواردة بالفئة   - 27الفئة 
،  17،  1جال الفئات فى م 35خدمات االستیراد والتصدیر الواردة بالفئة  - 35الفئة 

24  ،25  ،27  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0358332  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/10/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -فرد  -مؤسسة محمد السلكاوى لالستیراد والتصدیر    -محمد فاروق امین السلكاوى 
  مصرى الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اول المنصورة  -ملك عمر محمد  -برج السلكاوى  -ش عبد السالم عارف  34
  الدقھلیة

  20 - 19 -11 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 6جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
  دون غیرھا 11جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
  دون غیرھا 19الواردة بالفئة  جمیع المنتجات - 19الفئة 
  دون غیرھا 20جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -فرانس میتال  -ة الشركة الفرنسیة للصناعات المعدنی

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة العاشر من  - 3المنطقة الصناعیة ب - 141&  111&  110&  109القطعة 
  محافظة الشرقیة -رمضان 

  20 -  6  : المةــــــات العـــفئ
  

وغیر  اكسسوارات االبواب والحلوق والشبابیك والھویات المعدنیة مقاومة - 6الفئة 
  دون غیرھا 6مقاومة للحریق فئة 

اكسسوارات االبواب والحلوق والشبابیك والھویات الخشبیة مقاومة وغیر  - 20الفئة 
  دون غیرھا 20مقاومة للحریق فئة 

 

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 ءأي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0321111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/07/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -شركھ ایجیبت الیكتریك  ( مایكل صبحى لبیب وشریكیھ)

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیھ 105المنطقھ الصناعیھ طریق بلبیس العاشر من رمضان القطعھ 

  21 -  11 -9 -7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7كافھ انواع المنتجات الوارده بالفئة - 7الفئة 
  دون غیرھا 9كافھ انواع المنتجات الوارده بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 11كافھ انواع المنتجات الوارده بالفئة  - 11الفئة 
  دون غیرھا 21كافھ انواع المنتجات الوارده بالفئة  - 21الفئة 

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0345831  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/01/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة یورومید للتجارة والتسویق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -المھندسین -شارع جامعھ الدول  العربیة  37

  26 - 25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس الجاھزة بكافھ انواعھا بالفئة  - 25الفئة 
  دون غیرھا 26االكسسوارات الحریمى والرجالى بالفئة  - 26الفئة 

 

 -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 - 948 دعد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة  -المھندسین  -یولیو  26ش  160

  43 - 29 -25 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12منتجات الواردة بالفئھ جمیع ال - 12الفئة 
  دون غیرھا 25جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 25الفئة 
  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - ضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان المو -االشتراطات        :      
وغیرھا 177276مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

773 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372071  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة   -شركة ایدیتا للصناعات الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - المحور المركزى  13السادس من اكتوبر  القطعة رقم  -مدینة الشیخ زاید  

  30 -  29 -28  : المةــــــات العـــفئ
  

اللعب وادوات اللعب اللعب (الدمى) العرائس دمى على شكل دببة محشوة   - 28الفئة 
الواردة فى فئات اقنعة دمى ادوات الریاضة البدنیة (الجمباز) واالدوات الریاضیة غیر 

  دون غیرھا 28اخرى زینة لشجرة عید المیالد وجمیع منتجات الفئة 
اللحوم واالسماك والطیور الداجنة وحیوانات وطیور الصید مستخرجات  - 29الفئة 

اللحوم الفواكة والخضروات المحفوظة والمجففة والمطھیة االغذیة المحفوظة ( 
المعدة لالستھالك الجلى جیالتین (ھالم) للطعام مصنوعة من منتجات حیوانیة او نباتیة) 

المربات بانواعھا البیض واللبن وغیرة من منتجات االلبان الفواكة المطبوخة بالسكر 
(الكومبوت) فواكة مغطاة بالسكر اطعمة خفیفة اساسھا الفواكة لب فواكة قشورفواكة 

وز مطحون تمور جوز ھند مجفف سلطة فواكة رقائق فواكة زبیب بندق محضر ل
الزیوت والشحوم المعدة للتغذیة وبوجة خاص زبدة فول سودانى زیت لب النخیل للطعام 
زیت نخیل للطعام دھن جوز الھند زبدة الكاكاو زبدة لب الشوكوالتة كریمة الزبدة سجق 

  دون غیرھا 29جبن الواردة 
الدقیق و  الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابیوكا و الساجو ،  - 30الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــیــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 
البسكویت و الكعك و الفطائر و الحلویات بأنواعھا و بوجھ خاص ، حلویات السكر، 
حلویات سكریة، ، شیكوالتھ، بسكویت رقیق ھش، موسیة شوكوالتھ، موسیة حلوى 

بدة، كعكة الوفل، منكھات للكیك بخالف الزیوت الفاكھة، موسلي ، بسكویت بالز
العطریة، نكھة الفانیال [منكھات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

(كعك)، أصابع سوس (حلویات)، حلویات السكر، حلویات سكریة، المخبوزات الجاھزة 
فوف ( السویسرول) ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتیھ و فطائــــــــــر الكیك المـــل

أصابع البــاتون سالیھ، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 
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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 - 948 عدد

البھارات، البقسـماط ، الحالوة الطحینیة و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 
 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخمیرة و مسحوق الخمیرة  -األسود

لتوابل، البھارات، رقائق الذرة، طحین الذرة، ذرة مطحونھ ، دقیق الذرة ، ذرة ا
[مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، محفوظة )متبلة(،أعشاب [بھارات]، 

  " 30صلصة الصویا، الواردة بالفئة 
 

نازل عن الت - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 311752العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -البیانات التجاریة وعن الرسم 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0285752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/02/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سورى الجنسیة - فرد  -محمد امین اغا بن خیرو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جانب شركة الشرق  -السیدة زینب قناة رنس  -ریف دمشق  -سوریا 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29كافة منتجات الفئة  - 29الفئة 
  دون غیرھا 30كافة منتجات الفئة  - 30الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنھا طلب رقم ق
 

    0372069  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ایدیتا للصناعات الغذائیة ، شركة مساھمة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجیزة -المنطقة الصناعیة الثالثة   -اكتوبر  6مدینة 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك والطیور الداجنة وحیوانات وطیور الصید مستخرجات  - 29الفئة 
اللحوم الفواكة والخضروات المحفوظة والمجففة والمطھیة االغذیة المحفوظة ( 

مصنوعة من منتجات حیوانیة او نباتیة) المعدة لالستھالك الجلى جیالتین (ھالم) للطعام 
وغیرة من منتجات االلبان الفواكة المطبوخة بالسكر المربات بانواعھا البیض واللبن 

(الكومبوت) فواكة مغطاة بالسكر اطعمة خفیفة اساسھا الفواكة لب فواكة قشورفواكة 
تمور جوز ھند مجفف سلطة فواكة رقائق فواكة زبیب بندق محضر لوز مطحون 

خیل للطعام الزیوت والشحوم المعدة للتغذیة وبوجة خاص زبدة فول سودانى زیت لب الن
زیت نخیل للطعام دھن جوز الھند زبدة الكاكاو زبدة لب الشوكوالتة كریمة الزبدة سجق 

  دون غیرھا 29جبن الواردة 
الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابیوكا و الساجو ، الدقیق و   - 30الفئة 

، الخبز و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــیــك و الفطــائر، و المخبوزات
البسكویت و الكعك و الفطائر و الحلویات بأنواعھا و بوجھ خاص ، حلویات السكر، 
حلویات سكریة، ، شیكوالتھ، بسكویت رقیق ھش، موسیة شوكوالتھ، موسیة حلوى 

الفاكھة، موسلي ، بسكویت بالزبدة، كعكة الوفل، منكھات للكیك بخالف الزیوت 
كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور  العطریة، نكھة الفانیال [منكھات]؛

(كعك)، أصابع سوس (حلویات)، حلویات السكر، حلویات سكریة، المخبوزات الجاھزة 
مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتیھ و فطائــــــــــر الكیك المـــلفوف ( السویسرول) ، 

بع المخبوزة بالتــوابل و أصابع البــاتون سالیھ، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــا
البھارات، البقسـماط ، الحالوة الطحینیة و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخمیرة و مسحوق الخمیرة  -األسود
التوابل، البھارات، رقائق الذرة، طحین الذرة، ذرة مطحونھ ، دقیق الذرة ، ذرة 

طحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، محفوظة )متبلة(،أعشاب [بھارات]، [م
  " 30صلصة الصویا، الواردة بالفئة 
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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 - 948 عدد

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الرسم التنازل عن البیانات التجاریة وعن -وغیرھا  354005مع 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372070  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة   -شركة ایدیتا للصناعات الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -محور المركزى ال 13السادس من اكتوبر القطعة رقم  - مدینة الشیخ زاید 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك والطیور الداجنة وحیوانات وطیور الصید مستخرجات  - 29الفئة 
اللحوم الفواكة والخضروات المحفوظة والمجففة والمطھیة االغذیة المحفوظة ( 

الجلى جیالتین (ھالم) للطعام مصنوعة من منتجات حیوانیة او نباتیة) المعدة لالستھالك 
المربات بانواعھا البیض واللبن وغیرة من منتجات االلبان الفواكة المطبوخة بالسكر 
(الكومبوت) فواكة مغطاة بالسكر اطعمة خفیفة اساسھا الفواكة لب فواكة قشورفواكة 

تمور جوز ھند مجفف سلطة فواكة رقائق فواكة زبیب بندق محضر لوز مطحون 
الشحوم المعدة للتغذیة وبوجة خاص زبدة فول سودانى زیت لب النخیل للطعام الزیوت و

زیت نخیل للطعام دھن جوز الھند زبدة الكاكاو زبدة لب الشوكوالتة كریمة الزبدة سجق 
  دون غیرھا 29جبن الواردة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابیوكا و الساجو ، الدقیق و   - 30الفئة 
رات المصنوعة من الحبوب، الكــیــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و المستحض

البسكویت و الكعك و الفطائر و الحلویات بأنواعھا و بوجھ خاص ، حلویات السكر، 
حلویات سكریة، ، شیكوالتھ، بسكویت رقیق ھش، موسیة شوكوالتھ، موسیة حلوى 

منكھات للكیك بخالف الزیوت الفاكھة، موسلي ، بسكویت بالزبدة، كعكة الوفل، 
العطریة، نكھة الفانیال [منكھات]؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

(كعك)، أصابع سوس (حلویات)، حلویات السكر، حلویات سكریة، المخبوزات الجاھزة 
، مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتیھ و فطائــــــــــر الكیك المـــلفوف ( السویسرول) 
أصابع البــاتون سالیھ، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البھارات، البقسـماط ، الحالوة الطحینیة و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخمیرة و مسحوق الخمیرة  -األسود
رقائق الذرة، طحین الذرة، ذرة مطحونھ ، دقیق الذرة ، ذرة  التوابل، البھارات،

[مطحونة]، ذرة [محمصة]، أعشاب الحدائق، محفوظة (متبلة) ،أعشاب [بھارات]، 
  " 30صلصة الصویا، الواردة بالفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 311752العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجاریة وعن الرسم  البیانات
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373545  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریة مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سیكم للمنتجات الحیویة  
  ى المصر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -القاھرة   -مدینة السالم   -اول طریق بلبیس الصحراوى  3

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
  30المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 

لوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األ
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0374712  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/08/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة ایدیتا للصناعات الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة   -المحور المركزى   13القطعة رقم  -السادس من اكتوبر  - مدینة الشیخ زاید 

  30 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

 -"اللحوم واألسـماك و الطیور الداجنة وحیوانات و طیور الصید   - 29الفئة 
األغذیة  –الفواكھ و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطھیة  -مستخرجات اللحوم 

 -انیة أو نباتیة) المعدة للإلستھالك، الجلى المحفوظة ( مصنوعة من منتجـات حیو
جیالتین (ھالم) للطعام، المربات بأنواعھا، البیض و اللبن وغیره من منتجات األلبان، 

الفواكھ المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ، فواكھ مغطاة بالسكر، أطعمة خفیفة 
، سلطة فواكھ، رقائق أساسھا الفواكھ، لب فواكھ، قشور فواكھ، تمور، جوز ھند مجفف

فواكھ، زبیب، بندق محضر، لوز مطحون، الزیوت و الشــحوم المعدة للتغــذیة؛ و بوجھ 
خاص زبدة فول سوداني، زیت لب النخیل للطعام، زیت نخیل للطعام، دھن جوز الھند، 
زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كریمة الزبدة، قشدة مخوقة ، زبدة بندق الشوكوالتة 

  " 29قشدة (منتجات البان) سجق ، جبن ، الواردة بالفئة  ،
"البن و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابیوكا و الساجو و ما یقوم   - 30الفئة 

مقام البن، الدقیق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــیــك و الفطــائر، و 
ر و الحلویات بأنواعھا و بوجھ خاص المخبوزات، الخبز و البسكویت و الكعك و الفطائ

، حلویات السكر، حلویات سكریة ، الكرامیل (حلوى)، شیكوالتھ، بسكویت رقیق ھش، 
موسیة شوكوالتھ، موسیة حلوى الفاكھة، موسلى ، بسكویت بالزبدة، كعكة الوفل، 
منكھات للكیك بخالف الزیوت العطریة، نكھة الفانیال (منكھات) كسترد، زخارف 

صالحة لالكل ، بتى فور (كعك)، أصابع سوس (حلویات)، حلویات السكر، للكعك 
حلویات سكریة، المخبوزات الجاھزة مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتیھ و 

فطائــــــــــر الكیك المـــلفوف ( السویسرول) ، أصابع البــاتون سالیھ، المخبوزات على 
ابل و البھارات، البقسـماط ، الحالوة الطحینیة شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــو

 –الخمیرة و مسحوق الخمیرة  -، و المثلجات ، عســـــــــــل النحل و العسل األسود 
التوابل، البھارات ، رقائق الذرة ، طحین  –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل

محمصة) اعشاب الحدائق الذرة ، ذرة مطحونة ، دقیق الذرة ، ذرة (مطحونة) ذرة (
  " 30محفوظة (متبلة) اعشاب (بھارات) صلصة الصویا ،الواردة 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 - 948 عدد

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
299635مع العالمة رقم 



الداخلیةجھاز تنمیة التجارة   
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0284885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/02/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -السانتو جروب لالستثمارات والصناعات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج التطبقین ارض الفرنوانى اول شبرا الخیمة القلیوبیة 

  31 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29الفئة الفراخ المجمدة الواردة ب - 29الفئة 
  دون غیرھا 31االعالف الواردة بالفئة  - 31الفئة 

 

على حدة Dajenالتنازل عن داجن  -االشتراطات        :      
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0363667  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فردى  -الق شریف جمال حسن عبد الخ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور الثانى  -مدینة نصر اول  -من عباس العقاد  -شارع د . عبد الحكیم الرفاعى  19
  القاھرة

  31 - 29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
  31اردة بالفئة رقم جمیع المنتجات الو - 31الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة -فردي   -أحمد ناجي مصطفي عبد المجید  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  یة اول طریق الصفراو -ابوحشیش  -ابشواى  -الفیوم 

  31 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30التوابل الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 
  31الحالصالت الزراعیة و االعشاب الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372200  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة مارینیرو للخدمات المالحیھ التجاریھ - تامر رشدى وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریھ  -رشدى  -ش االسماعیلیھ  21

  32 - 31 -30 -29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جات الوارده بالفئھ جمیع المنت - 29الفئة 
  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 30الفئة 
  دون غیرھا 31جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 31الفئة 
  دون غیرھا 32جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 32الفئة 

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنھا طلب رقم
 

    0374505  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  باور ھورس انیرجى درینكس جى ام بى اتش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النمسا -لینز  4041,  10فیدلرستراس 

  32 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

الخفیفة التى تتكون اساسا من البذور او  الوجبات المحضرة واطعمة الوجبات - 30الفئة 
المشروبات  -القھوة الصطناعیة -القھوة  -الحبوب او السكر ا و الحلویات او الشوكوال 

المشروبات  -المشروبات التى اساسھا الكاكاو  -الكاكاو  -الشاى  - التى اساسھا القھوة 
ات المصنوعة من الدقیق والمستحضر -الحبوب المحضرة  -التى اساسھا الشوكوال 

المحلیات  - السكر والعسل النحل والعسل االسود  -الحبوب المحضرة  -الحبوب 
بدائل حلوى اللوز  -اغطیة ) حلوى اللوز والسكر  0طبقات تغطیة الكعك  - الطبیعیة 
 -الخمیرة ومسحوق الخبیز  -كریمة تغطیة الكیك زینة الحلوى للكعك  -والسكر 

العجینة خلطات الخبیز الجاھزة  -الخبز والمعجنات والحلویات  -المثلجات القابلة لالكل 
خلطات الدقیق الجاھزة لالستخدام فى الخبیز وخلطات المزج وخلطات  -تحدیدا  -

 -المزج وخلطات الخبز وخلطات الكعك وخلطات الكعك الصغیر المحلى ( الكوكیز ) 
الحلویات  -) علكة المضع الحلویات الصغیرة ( حلوى  - منتجات الشوكوال  -الشوكوال 

علكة الفاكھة ( عدا عن التى لالستخدام الطبى )  - العرقسوس  -الخطمى ( المارشملو)  -
 30عدا عن الزیوت العطریة بالفئة  -النكھات للمشروبات  -البھارات -التوابل  -الملح  -

  دون غیرھا 30دون غیرھابالفئة 
( الكوكتیل ) التى اساسھا البیرة ، البیرة غیر الكحولیة ، الخلطات  - 32الفئة 

المشروبات غیر الكحولیة ، مشروبات الطاقة ، المستحضرات لصناعة المشروبات 
  ) دون غیرھا32الواردة بالفئة (

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0371976  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -امتنان ھیلث شوب لالغذیة الصحیة والوظیفیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -النزھة الجدیدة  -ش الدكتور محمد كامل حسین 13

  32 -  31 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  دون غیرھا 31جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 
  دون غیرھا 32جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 32الفئة 

 

مة مرتبطة العال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 148086مع 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0275303  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  اي بي لیمتد -ھایب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جبل طارق  -ایریش تاون  39،  5سیوت 

  32 -  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المكمالت المثلیة المكمالت الغذائیة ومواد الحمیة المستحضرات الصیدلیة  - 5الفئة 
للمعالجة و الوقایة من التعب واالعباء مستحضرات الفیتامینات رذاذ الجلوكوز الفمي 

لالستعمال في رفع مستوى جلوكوز الدم ومستوى الطاقة وادارة الوزن المكمالت 
الغذائیة المعنى بھا رذاذات رفع مستوى الطاقة ھالم رفع مستوى الطعام و المكمالت 

) جرعات رفع مستوى 30الطاقة قطع رفع مستوى الطاقة (لیست متضمنة في الصنف 
  5الطاقة اشربھ فیتامین مقویة بالفئة رقم 

البیرة المیاة المعدنیة و الغازیة وغیرھا من المشروبات غیر الكحولیة  - 32الفئة 
تخلصة من الفواكة وعصائر الفواكھ شراب ومستحضرات اخرى لعمل مشروبات مس

المشروبات مشروبات الطاقة المشروبات الریاضیة و المشروبات التي تحتوى على 
  32الفیتامینات بالفئة رقم 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصریة الجنسیة -فردى  -مى محمد یاقوت مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة  - الزقازیق تان  -شارع طلبھ عو یضة امام الحدیقة الدولیة 2

  30 - 29 -3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3المنظفات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
  29بالفئة مصنعات اللحوم الواردة  - 29الفئة 
  30االسناكس الوارد بالفئة  - 30الفئة 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0361571  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/12/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -ة مونیستر للصناعة و التجار

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة  -المنطقة الثامنة المجاورة االولي  -زھراء مدینة نصر الشروق 
  14الدور االول العلوي قطعة رقم  1عمارة رقم 

  35 - 12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ن غیرھادو 12قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
  في مجال قطع غیار السیارات دون غیرھا 35البیع بالفئة  - 35الفئة 

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -.م.م  ش - المستثمرون المتحدون لالستیراد والتصدیر  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوراق  الجیزة -جزیرة محمد  -كفر الحما  -شارع المرحوم رفعت فرج صالح 

  35 - 19 -16 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
  16جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 

  19جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 19ة الفئ
  

خدمات االستیراد والتصدیر و التوكیالت التجاریة و الدعایة و االعالن  - 35الفئة 
  19 - 16 -  6في مجال  35الوارده بالفئة 

 

وغیرھا 325582االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنھا طلب رق
 

    0367859  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوایة محدودة  -شركة المجتمع العربي للتنمیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جیزة -شارع لبحر االعطم  34

  42 -  37 -36 -35 -30 -29 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 16الفئة 
  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الوارده بالفئة  - 29الفئة 
  دون غیرھا 30جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 
  دون غیرھا 35االستشارات الھندسیة و التسویق العقاري الوارد بالفئة  - 35الفئة 
  دون غیرھا 36وارد بالفئة االستثمار العقاري ال - 36الفئة 
  دون غیرھا 37المقاوالت العامة  - 37الفئة 
  دون غیرھا 42الدیكورات الواردة بالفئة - 42الفئة 

 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371164  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل سم طالبإ
  

لسنة  159شركة مساھمة ق  - شركة بیانكى لالستثمار السیاحى والعقارى ش.م.م   
1981   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة - خلف المیرالند  -مصر الجدیدة  -شارع نھرو  14

  43 - 37 -35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16بالفئة رقم مطبوعات الشركة الواردة  - 16الفئة 
فى مجال الفئة  35االستیراد والتصدیر وجمیع الخدمات الواردة بالفئة رقم   - 35الفئة 

16  
  37المقاوالت العامة الواردة بالفئة رقم  - 37الفئة 
  43جمیع خدمات الفئة رقم  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  292000العالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0309357  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/11/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدوده -وشوشة لالنتاج الفنى والتوزیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دسین الجیزةش البرج المھن 5

  38 -  35 -16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 16المطبوعات فئة  - 16الفئة 
  دون غیرھا 35خدمات الدعایة واالعالن فئة  - 35الفئة 
  دون غیرھا 38خدمات المواقع االلكترونیة فئة  - 38الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

796 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371224  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة  مساھمة مصریة  -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة   -المھندسین  - یولیو   26شارع  160

  42 - 35 -16 -6  : مةالــــــات العـــفئ
  

  6جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 6الفئة 
  16جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 16الفئة 
  دون غیرھا  35خدمات الدعایھ واالعالن الواردة بالفئھ  - 35الفئة 
  42جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 42الفئة 

 

التنازل عن  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح 
على حدى وفى الوضع العادى  EGYPTالتنازل عن ایجیبت  -كال على حدى  ODالحروف او دى 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة  مساھمة مصریة  -وم للتنمیة مصر  ش.م.م  شركة اوراسك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  -المھندسین  - یولیو   26شارع  160

  42 - 35 -16 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 6الفئة 
  16 جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم - 16الفئة 
  دون غیرھا  35خدمات الدعایھ واالعالن الواردة بالفئھ  - 35الفئة 
  42جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 42الفئة 

 

التنازل عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
او دیفیلوبمنت كال على حدى   O  DEVELOPMENTالعالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

798 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371227  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة  -المھندسین  -یولیو  26ش  160

  42 - 35 -16 -6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 6جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 6الفئة 
  دون غیرھا 16جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 16الفئة 
  دون غیرھا 35خدمات الدعایھ واالعالن الواردة بالفئھ  - 35الفئة 
  دون غیرھا 42جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 42الفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -     االشتراطات        : 
مقطعى العالمة كال على حدة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371637  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -دى فر -حازم حسیب یوسف الشربینى  ( الشربینى للمنسوجات ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربیة. -المحلة الكبرى   -شارع ناصر ملك / حسن زغلول الحلو 

  35 - 24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
البیع وعرض خدمات االستیراد والتصدیر وادارة وتوجیھ االعمال وخدمات  - 35الفئة 

فى مجال الفئة  35السلع عبر وسائل االتصاالت والدعایة واالعالن والتسویق بالفئة رقم 
  24رقم 

  
 

التنازل عن كلمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
رھا وغی 306664العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - على حدى   CENTERسنتر  



میة التجارة الداخلیةجھاز تن  
 
 
 

800 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0359234  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/10/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -افراد  -دویتش فاشون  -ابراھیم یونس ابراھیم عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعیدش االزھار وحارة العدل الدور االول المناخ  11

  35 - 27  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 27السجاد فئة  - 27الفئة 
  ) 27دون غیرھا ( فى مجال السجاد بالفئة  35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى ومقاطع العالمة كال على حدى 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ویكاش ھولدینجز ال تي دي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ویلوو ھاوس ، كریكیت سكویر ،  4نوفاساج انكوربوریشنز " كایمان" لیمتد ، الدور 
  ، جزر كایمان 1103-  1یھ واي ، جراند كایمان ك 2582ص ب 

  36 - 35 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

ملفات  -سماعات الواقع االفتراضى -للتحمیل  -تطبیقات برامج الكمبیوتر  - 9الفئة 
مشغل ومضي لناقل تتابعى  -منشورات الكترونیة قابلة للتفریغ  -صوریة قابلة للتنزیل 

 -نشاك اقتفاء االثار  -ات علب للھواتف الذكیة عصا السلفى ( یدویة ) نظار -مشترك 
  صور كربونیة متحركة

توفیر المعلومات التجاریة عبر موضع على شبكة االنترنت  - دعایة واعالن  - 35الفئة 
االدارة التجاریة لترخیص السلع والخدمات الخاصة  -المساعدة فى ادارة االعمال  -

بالنسبة للمشترین والبائعین من السلع توفیر سوق االنترنت  -التسویق  -باخرین 
محاسبة تاجیر االت  - ادارة الملفات المحوسبة  -استشارت ادارة الموظفین  -والخدمات 

  البیع 
القروض  -القروض المالیة  - وكاالت تحصیل الدیون  -سمسرة التامین  - 36الفئة 

الوصایة  - الضمان  خدمات -تثمین الفنون  -السمسرة  -االستشارات المالیة  -المقسطة 
  خدمات وكاالت العقارات -

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

802 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370350  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -یونى جروب  -المتحدة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر 
  مصریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفیة -شبین الكوم  -ش جمال عبد الناصر   105

  37 - 35 -9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9التلیفون المحمول الوارد بالفئة رقم  - 9الفئة 
  فى مجال التلیفون المحمول 35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
  المحمول فى مجال التلیفون 37اصالح وصیانة بالفئة  - 37الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371403  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -جوا الحلھ للبرمجیات  -ایمان الحسینى محمد المداح وشریكتھا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجیزة 6 -  4الدور الرابع شقھ  - 1524عھ قط -المجاورة السابعھ  -الحى الثالث 

  43 - 42 -38 -35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 35خدمات الدعایھ واالعالن الوارده بالفئھ  - 35الفئة 
  دون غیرھا 38خدمات البث عبر المواقع االلكترونیھ الوارده بالفئھ  - 38الفئة 
  دون غیرھا 42الكمبیوتر الوارده بالفئھ خدمات تصمیم برامج  - 42الفئة 
  دون غیرھا 43خدمات المطاعم الوارده بالفئھ  - 43الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

804 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0333563  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/04/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ة توصیة بسیطة شرك - الشركة المصریة السعودیة الستخراج وتكریر الملح  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمیاط -شارع البرج بجوار مسجد عزبة اللحم 

  39 -  35 -30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الملح بالفئة  - 30الفئة 
  30في مجال الملح بالفئة  35االستیراد والتصدیر بالفئة  - 35الفئة 
  30ل الملح بالفئة في مجا 39تعبئة وتغلیف بالفئة  - 39الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

805 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0356739  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/09/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ائیة ) شركة عادل طھ عبد الرحمن وشریكھ (المصرى للصناعات الغذ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -السادات  -بملك الشركاء  6016قطعة  -المنطقة الصناعیة السادسة  -مدینھ السادات 
  منوفیة 

  39 - 35  : المةــــــات العـــفئ
  

   32فى مجال  35االستیراد والتصدیر الوارد بالفئة  - 35الفئة 
   32فى مجال الفئة  39وارد بالفئة تعبئة وتغلیف ال - 39الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0311135  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/12/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - شركة میتتال تیوب لتصنیع المقاطع المعدنیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A1-  3/38عة رقم قط -العاشر من رمضان 

  35 -  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6المواسیر واالنابیب المعدنیة والمقاطع المعدنیة الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
  6االستیراد والتصدیر والتجارة بصفة عامة في مجال الفئة  - 35الفئة 

 

ة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0363608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باسوس القناطر الخیریة القلیوبیةبجوار الدائرى 

  35 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9الفئة رقم  - 9الفئة 
  دون غیرھما 11،  9،  7فى مجال الفئة  35االستیراد و التصدیر فى الفئة  - 35الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371211  

  : خــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة اوراسكوم للتنمیة مصرش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة   -المھندسین  -یولیو  26ش  160

  43 - 36 -29 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 12الفئة 
  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29فئة ال

  دون غیرھا 36جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 36الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 177276مة رقم مع العال



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

809 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371147  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فردى   -احمد مكى قدور بدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -ش بن سینا  1

  41 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

البث االعالنى سواء عن طریق االنترنت او القمر الصناعى الوارد بالفئة  - 38الفئة 
38  

  41االنتاج الفنى المسرحى والتلفزیونى واالذاعى الوارد بالفئة  - 41الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



ارة الداخلیةجھاز تنمیة التج  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنھا
 

    0371148  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فردى  -احمد مكى قدور بدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -شارع بن سینا  1

  41 - 38  : المةــــــات العـــفئ
  

  38ت او القمر الصناعى الوارد بالفئة البث االعالنى عن طریق االنترن - 38الفئة 
  41االنتاج الفنى المسرحى والتلفزیونى واالذاعى الوارد بالفئة  - 41الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

811 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة   -العجوزة  -المھندسین  -یولیو  26شارع  160

  43 - 38 -29 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 12الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29 الفئة
  38جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 38الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
وغیرھا  177276بالعالمة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

812 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364586  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/01/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة اوراسكوم للتنمیة  مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جیزة  -المھندسین  -العجوزة  -یولیو  26ش  160

  43 - 39 -37 -36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 36جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
  دون غیرھا 37جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 37الفئة 
  دون غیرھا 39خدمات النقل والسیاحة الواردة بالفئة   - 39الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 

 

التنازل عن  - الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الط -االشتراطات        :      
مقطعى العالمة كال على حدة 



 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371218  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة  -المھندسین    -یولیو  26شارع  160

  43 - 39 -28 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  28جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 28الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 39الفئة 

  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43فئة ال
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  177276العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

814 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330329  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل سم طالبإ
  

  شركة توصیة بسیطة  -شركة عمران للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر  -القیشش 

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الدقیق الوارد بالفئة رقم  - 30الفئة 
  30المطاحن الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 

 

التنازل عن البیان التجارى (سن  - 328217:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم       االشتراطات  
الجملین) 



 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330330  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -شركة عمران للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر   -القشبش   

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الدقیق الوارد بالفئة رقم   - 30الفئة 
  40مطاحن الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 

 

328217االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

816 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم  قدم
 

    0330331  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -شركة عمران للمطاحن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر   -القشیش 

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30لفئة رقم  الدقیق با - 30الفئة 
  40مطاحن بالفئة رقم   - 40الفئة 

 

328217االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

817 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330332  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ة شركة توصیة بسیط -شركة عمران للمطاحن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر   -القشیش 

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الدقیق الوارد بالفئة رقم   - 30الفئة 
  40مطاحن الواردة بالفئة رقم   - 40الفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى (خلیط زوائد) 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

818 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330333  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة   -شركة عمران للمطاحن  -محمود شكرى حافظ احمد عمران وشركاه  
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر  -القشیش 

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الدقیق الوارد بالفئة رقم  - 30الفئة 
  40مطحن الوارد بالفئة رقم  - 40الفئة 

 

التنازل عن البیان التجارى  - 328217االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
(اكسترا) 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

819 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -شركة عمران للمطاحن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز شبین القناطر  -القشبش   

  40 - 30  : المةــــــات العـــفئ
  

  30الدقیق الوارد بالفئة رقم  - 30الفئة 
  40مطاحن الواردة  بالفئة رقم   - 40ئة الف

 

328217االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



خلیةجھاز تنمیة التجارة الدا  
 
 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340154  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  جنسیةفرد مصریة ال -نھال محمد رشاد عبد الرحیم حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقطم  -منطقة س  7807

  42 -  40 -25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس الواردة بالفئة  - 25الفئة 
  دون غیرھا 40خدمات تفصیل المالبس بالفئة  - 40الفئة 
  دون غیرھا 42خدمات تصمیم األزیاء بالفئة  - 42الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -طات        :      االشترا



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

821 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  - یولیو المھندسین  26ش  160

  43 - 29 -12 -11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 11جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 11الفئة 
  دون غیرھا 12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 12الفئة 
  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
177276مع العالمة رقم 



 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371226  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة  مساھمة مصریة  -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش .م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  -المھندسین   -یولیو  26شارع  160

  43 - 12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  43اردة بالفئھ رقم جمیع الخدمات الو - 43الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

823 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ةشركة مساھمة مصری -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر  ش.م.م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة   -المھندسین   - یولیو  26شارع   160

  43 - 29 -28 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  28جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 28الفئة 
  29الفئھ رقم جمیع المنتجات الواردة ب - 29الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43الفئة 

 

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



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

824 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل بإسم طال
  

  شركة مساھمة -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة   -المھندسین  -یولیو  26ش  160

  43 - 29 -28 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 12الفئة 
  دون غیرھا 28الواردة بالفئھ  جمیع المنتجات - 28الفئة 
  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 29الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 177276مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

825 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371215  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة   -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة   -العجوزة  -المھندسین  - یولیو   26شارع  160

  43 - 29 -28 -12  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  28جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 28الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 29الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -الب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الط
وغیرھا  265327العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

826 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  -المھندسین  -یولیو  26شارع  160

  43 - 29 -28 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  28جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 28الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  177276العالمة رقم 



ز تنمیة التجارة الداخلیةجھا  
 
 
 

827 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371208  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  یولیو المھندسین الجیزة العجوزة 26ش  160

  43 - 31 -29 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 12الفئة 
  دون غیرھا 29المنتجات الواردة بالفئھ  جمیع - 29الفئة 
  دون غیرھا 31جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 31الفئة 
  دون غیرھا 43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ  - 43الفئة 

 

وغیرھا 265331العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

828 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ھا طلب رقم قدم عن
 

    0371212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة اوراسكوم للتنمیة مصر ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  - العجوزة   -المھندسین   -یولیو  26شارع  160

  44 - 43 -29 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 29الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43الفئة 
  44جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 44الفئة 

 

وضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

829 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة  مساھمة مصریة   -شركة اوراسكوم للتنمیة مصر  ش.م.م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لجیزة ا  -العجوزة  -المھندسین   -یولیو  26شارع  160

  43 - 40 -29 -12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 12الفئة 
  29جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 29الفئة 
  40جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 40الفئة 
  43جمیع الخدمات الواردة بالفئھ رقم  - 43الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات       
وغیرھا  177276العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

830 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0285234  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/02/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

سعد  -الشرق الیكترونیكس  -ھربائیة الشرق لتصنیع وتجمیع االجھزة االلكترونیة والك 
  شركة تضامن -كمال الدین محمد وشریكتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  116قطعة  B3المنطقة الصناعیة  -مدینة العاشر من رمضان  

  11 -  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7منتجات الفئة  - 7الفئة 
  یرھادون غ 11منتجات الفئة  - 11الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

831 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0378624  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/10/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  الھیئھ القومیھ لألنتاج الحربى  -وزاره االنتاج الحربى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -الظوغلى  -ش صفیھ زغلول  1

  11 - 8 -7  : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 7الفئة 
  دون غیرھا 8جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 8الفئة 
  دون غیرھا 11جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 11الفئة 

 

ازل عن البیان التن - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
كال على حدة Home Applianceالتجارى ھوم ابالیانس 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

832 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371491  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -االندلس للتوریدات الكھربائیھ   -تامر السعید وشریكة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  - عابدین   -الدور االول  - شیاخھ الفوالھ  -میدان االوبرا  1

  11 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9اللوحات الكھربائیھ ولمبات اللید وجمیع منتجات الفئھ رقم  - 9الفئة 
  11جمیع منتجات الفئة رقم  - 11الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

833 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371492  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -  -االندلس للتوریدات الكھربائیھ  -تامر السعید وشریكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -عابدین  -الدور االول  - شیاخھ الفوالھ   -میدان االوبرا  1

  11 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9اللوحات الكھربائیھ ولمبات اللید وجمیع منتجات الفئھ رقم  - 9الفئة 
  11جمیع منتجات الفئة رقم  - 11الفئة 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

834 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372032  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -ة شركة السید محمد شحاتة واوالد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الشیخ قمر الظاھر میدان الجیش الظاھر القاھرة 9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات السیارات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 

363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:            االشتراطات  



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

835 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة السید محمد شحاتة واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ھر میدان الجیش الظاھر القاھرةشارع الشیخ قمر الظا 9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات السیارات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 

363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

836 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة السید محمد شحاتة واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الشیخ قمر الظاھر میدان الجیش الظاھر القاھرة 9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات السیارات الواردة بالفئة  - 9لفئة ا
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 

363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



التجارة الداخلیةجھاز تنمیة   
 
 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372037  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة السید محمد شحاتة واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الشیخ قمر الظاھر میدان الجیش الظاھر القاھرة 9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات السیارات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12ع غیار السیارات الواردة بالفئة قط - 12الفئة 

 

363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

838 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو  - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372038  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  تضامن  شركة -شركة السید محمد شحاتة واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الشیخ قمر الظاھر میدان الجیش الظاھر القاھرة 9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات السیارات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 

 

363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -     االشتراطات        : 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

839 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة السید محمد شحاتھ واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -الظاھر  -لجیش میدان ا -ش الشیخ قمر الظاھر  9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات بالفئة  - 12الفئة 

 

على حدة وفى الوضع العادى Eالتنازل عن اى  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

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 - 948 دعد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372889  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة السید محمد شحاتھ واوالدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -الظاھر  -میدان الجیش  -ش الشیخ قمر الظاھر  9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9 بطاریات بالفئة - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات بالفئة  - 12الفئة 

 

وغیرھا 363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

841 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372891  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد شحاتھ واوالدة شركة السید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -الظاھر  -میدان الجیش  -ش الشیخ قمر الظاھر  9

  12 -  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9بطاریات بالفئة  - 9الفئة 
  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات بالفئة  - 12الفئة 

 

 وغیرھا 363877العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:       االشتراطات       


