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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2227229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2223 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة كيمت لألغذية الطبيعية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر المنطقة الصناعية الخامسة  6مدينة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  92مقرمشات بالفئة  - 92لفئة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2263602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -الشركة المصرية لألغذية )بسكومصر( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -ة األميري -شارع السواح   90/  92

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  92بسكو ويفرز محشو بالفراولة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

على حدى  SREFAWالتنازل عن ويفرز  -وغيرها   05474مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2920690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/26/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  77 - 76القطعة  A9مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2927266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/23/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري -شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى كيك ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -شارع على جمال الدين  2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

وغيرها 232462العالمة مرتبطة مع الالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    2927262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/23/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى كيك( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -شارع على جمال الدين   2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

وغيرها 34306العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2927226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/23/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بحار للمنتجات الغذائية )هاى كيك( ش م م شركة ما وراء ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -شارع على جمال الدين  2 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

وغيرها 35503بطة مع العالمة رقم العالمة مرت -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2927225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/23/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ما وراء البحار للمنتجات الغذائية )هاى كيك ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم   -ى جمال الدين شارع عل 2 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الدقيق ومنتجات السناكس92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 

 

 

8 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2923706 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-رافت وهانى توفيق ينى جرجس -لشروق للدقيق الفاخر شركة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 960الى  953المنطقة الصناعية بمدينة الصفا اسيوط القطعة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الدقيق الفاخر بالفئة  - 92الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2995229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/25/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -خدمات جنوب -قطعة ب  A2المنطقة الصناعية -مدينة العاشر من رمضان 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 (92الحلويات وجميع منتجات الفئة ) - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2995736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/25/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه   -المهندسين   - 65شقه   -الدور الثالث  -ش السودان   920

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 (92لمنتجات الواردة بالفئة رقم  )جميع ا - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2996507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/26/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الصولجان للصناعة والتجارة والعمران  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -البحيرة  -مدينة النوبارية الجديدة  -الصناعية الثانية بالمنطقة  627القطعة رقم 

 جمهورية مصر العربية 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    2993279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/22/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كراون لصناعه وتجارة المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منيل شيحة / الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعى الجيزة

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  92الشاى الوارد بالفئة  - 92لفئة ا
 

056350العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/23/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دة شركة ذات مسئولية محدو -الحياة للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -حى اللوتس  -المنطقة الثامنة  - 69عمارة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  رقم   - 92الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2900529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/62/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة هابي سويت للصناعات الغذائية  -احمد محمد عطيه الكمار وشركاه  

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الزهويين / شارع داير الناحية / شبين القناطر / القليوبية 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع ماورد بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2956072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركه كنوز البن اليمني  -شركة عبدالمعبود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج  6/92المحور المركزي مجمع هنيده محالت رقم  -الشركه االمريكيه الستثمارات 

 اكتوبر   6 - 5رقم 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يجبيبت تريد للصناعات الغذائية ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقه الصناعيه   - 262/ 7 - 262/ 6 - 262/ 0 - 262/ 9 - 262/  2القطع 

 الثانيه للشركه  

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الحلويات وجميع منتجات الفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

246074العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصرية شركة مساه -شركة سيما للتصنيع الغذائى ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الساحل  -االميرية   -مرفق المياة   6

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع منتجات الفئة  - 92الفئة 
 

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

على حدى وعن الرسم فى الوضع العادى  YRAAHالتنازل عن هابى   -  10626العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2967076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/29/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -محمد صالح وشريكة  -شركة الغذاء والحياة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6مخازن الشباب  932و  0شقة  5عمارات منتصر كورنيش النيل حلوان الدور  3

 اكتوبر

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

المعجنات بأنواعها المختلفه والمخبوزات والحلويات والشيكوالته الواردة  - 92الفئة 

 92بالفئة 
 

موضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان ال
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/25/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -بى تى يوبى اندو جيلى جم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ديسا سيسادس  690226تى  جيه اى بانساسيال  اى  فى ، كيه بى بارونج تانجانج ار

 كيسماتان جاننج بوترى كابيوباتن بوجور اندونسيا

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

كراميل  -حلوى  -سكر  -مرشملو  -حلوى مضغيه  -حلويات السكر  - 92الفئة 

علكة بالفئة  -اقراص محاله  -حلويات لتزيين اشجار عيد الميالد  -حلويات  -)حلوى( 

92 
 

التنازل عن البيان   --راطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشت

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/25/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسية مصرى ا -فرد  -يوسف محمد السيد احمد محمد الشترى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -ملك / ممدوح السيد عبد الهادى شبانه  -شارع جرى ابو علم   -السنبالوين 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92البن الوارد بالفئه  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئولية محدودة   -ش.ذ.م.م   -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  - شارع جعفر الصادق -جنوب االكاديمية  -أ   622فيال 

 القاهرة

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمه تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -زا توبس كومبانى انك 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 62220وان وايتهال ستريت ، نيويورك ، نيويورك ، الواليات المتحدة االمريكية 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الحلوى ، السكاكر بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 لمصرى ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الينسون الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

24 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  -شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية 

 للقانون المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92التيليو الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  -شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية 

 للقانون المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92بالفئة كاموميل الوارد  - 92الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970257 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

وفقا للقانون شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية 

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92النعناع الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -السالم مدينة   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92القرفة الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وققا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الوارد بالفئة رقم القرفة بالزنجبيل  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

لفة وقائمة وفقا للقانون شركة مساهمة مصرية مؤ -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الشاي االخضر الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

656707بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الصلصة والكاتشب الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

656707رتبطة مع العالمة رقم العالمة م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  -شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية 

 للقانون المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -اول طريق بلبيس الصحراوى  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الشاي االخضر بالنعناع الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلواوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

32 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -ماجيستى للفطائر والبيتزا  -عادل عبد الرحمن حامد عبد الرحمن 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينة نصر  -شارع عباس العقاد   7

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  92المعجنات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

261337العالمة رقم 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قالبي انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -كو طوكيو -شيودا   -مارونوشي  6-2-9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

اطعمة  -اطعمة خفيفة أساسها طحين القمح  -اطعمة خفيفة أساسها الذرة  - 92الفئة 

بسكويت وكعك محلى  -حلويات  -(  بوظة ) ايس كريم -خفيفة أساسها منتجات حبوب 

 -طحين قمح  -رقائق ذرة  -رقائق الذرة  -فطائر وخبز  -علكة  -شوكوالته  -

اطعمة خفيفة محضرة  -بسكويت الفريدس  -رقائق الجمبرى  -مستحضرات الحبوب 

 -رقائق الذرة  -مخبوزات  -اطعمة خفيفة محضرة من طحين القمح  -من دقيق البطاطا 

القهوة  -قوالب من البقوليات  -حبوب للفطار جاهزة لالكل  -وب الفطار حب -موزيل 

الدقيق  -التابيوكا والساغو  -األرز  -والشاى والكاكاو والقهوة االصطناعية 

الحلويات  -الخبز والفطائر والحلويات  -والمستحضرات المصنوعة من الحبوب 

 -الخردل  -الملح  -ق الخبيز الخميرة ومسحو -عسل النحل والعسل األسود  -المثلجة 

 92الخل والصلصات ) التوابل ( البهارات والثلج ) الماء المثلج ( بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجديدةالجمعية التعاونية االستهالكيه الهالى الثالثين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-ش مدينة نصر العمرانية الغربية02

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  92االرز الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعية تعاونية  -الجمعية التعاونية االستهالكيه الهالى الثالثينى الجديدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العمرانية الغربية  -ش مدينة النصر   02

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  92الخل الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

عن كلمة  خل على حدى االشتراطات        :      التنازل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976237 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  لبنان  -ش .م.ل    -شركة غلوبال فودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -مبنى االمراء    -خلده الطريق العام  

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

البن الشاى الكاكاو السكر االرز التابيوكا الساغو البن االصطناعى الدقيق  - 92الفئة 

والمستحضرات المصنوعه من الحبوب الخبز الفطائر والحلويات الحلويات المثلجه 

ملح الخردل الخل البهارات عسل النحل العسل االسود الخميرة ومسحوق الخبيز ال

  92والتوابل الثلج بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977772 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    2977736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ية الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدار A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى  -الجناح الجنوبي  

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -بد هللا عياد  ابراهيم عوض لطفى عطيه ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -المنصوره اول  --شاع د. محمود عبد العظيم  9

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الثلج  92جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 92الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ام .اس.ام   M.S.M -مصطفى محمد السيد بيومى جلهوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -من الترولى المطريه  -شارع عبده الشيمى  62

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972727 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -تركونتيننتال جريت براندز ال ال سى ان

 وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  27396ديفوريست افينيو ايست هانوفر ، نيو جيرسى  ،  622 

 االمريكيه 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

الحلويات الحلويات المجمده ايس كريم الحلويات مهلبيه بسكويت مايونيز  - 92الفئة 

 92توابل الوارده بالفئه 
 

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

606633بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

ومجدى عبدالمعبود  عبد العزيز وشركائهما ) بن  -شركة احمد عبد المعبود عبدالعزيز 

 شركة تضامن . -اليمنى (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 5شقه  -الدور الثالث  -ميدان الفلكى  5 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -اللؤلؤة  -زهران سيد محمد زهرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك زهران سيد   2- 29شرق النيل المنطقة الثانية قطعة رقم  -بنى سويف الجديدة 

 بنى سويف  -مركز بنى سويف  -محمد زهران 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  92المكرونة الواردة بالفئة رقم   - 92الفئة 
 

امها على منتج المكرونة فقط االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة   -فجن  -محمد محسن وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة   - شارع نجيب محفوظ 66القبليه بالعقار رقم  2شقة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92المناديل المعطره الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/66/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م  

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -اكتوبر  6ش  2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92ة بالف رقم منتجات الحلوى الجافة بكافة انواعها الوارد - 92الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/66/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة كوفرتينا ش.م.م 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -اكتوبر  6ش  2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92منتجات الحلوى الجافة بكافة انواعها الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2235232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2269 

 :التسجيل إسم طالب
 

روبرايت لالستيراد والتصدير وتوكيالت تجارية  -محمد طارق محمد أبو شحاط  

 مصرى الجنسية  -فرد  -وتوريدات مواد غذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شون تقسيم بنك مصر ملك طارق محمد السيد أبو شحاط -ن الكوم شبي

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 96االعالف وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم )  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    2926292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2265 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة كويست للصناعات الغذائية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6مدينة  - 6/  262قطعة   -شارع حمادة امام   -المنطقة الصناعية الثانية 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة  بالفئة  رقم   - 96الفئة 
 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى  -زيسبرى جروب ليمتد 

 لندانيوزي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نيوزيلندا   9666  -ماونت ماونغانوى ساوث  -ماونغانوى رود   022 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعيه ومنتجات البستنه وتحديدا الفواكه والخضروات الطازجه  - 96الفئة 

 96باتات الطبيعيه بالفئة رقم والكيوى البذور وتحديدا بذور الفواكه والخضروات الن
 

وغيرها 045615العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فكيه محمد حماده كونة  

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 البحيرة  -مركز ادكو  -بملك السمرة مصطفى الشيخ  -قرية مياح 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -سى جيه شيلجيدانج كوربوريشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ال ، جمهورية رو ، جانج جو ، سيو -، دونجهو  992سى جيه شيلجيدانج سنتر ، 

 كوريا.

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

وجبات فول الصويا المخمرة قشور فول الصويا لالستهالك الحيوانى وجبات  - 96الفئة 

فول الصويا لالستهالك الحيوانى . المواد الغذائية المخمرة للحيوان . توابل لالستهالك 

على مقتطفات نباتية علف الماشية الحيوانى المواد الغذائية للحيوانات التى تحتوى 

وجبات االسماك لالستهالك الحيوانى لالستهالك الحيوانى الغالل )الحبوب ( غالل 

دون  96لالستهالك الحيوانى علف لتقوية الماشية غذاء مصنع غذاء مكثف. بالفئة 

 غيرها
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -سى جيه شيلجيدانج كوربوريشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رو ، جانج جو ، سيوال ، جمهورية  -، دونجهو  992سى جيه شيلجيدانج سنتر ،  

 كوريا.

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الغذائية لالسماك الطحالب لال ستهالك الحيوانى الطعوم الحية  - 96ئة الف

الحشرات الحية المرجان الحى االعشاب البحرية الطازجة بدن فول الصويا لالستهالك 

 دون غيرها 96الحيوانى تعزيز العلف الحيوانى تغذية مصنعة تغذية مكثفة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    2979270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ش.ذ.م.م     -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -بجوار المدرسة االنجيليزيه   -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية   622فيال 

 القاهرة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة احمد جمال عبد الفتاح عبد الحميد حوض و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الزازيق  -بردين  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96االعالف الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

264313العالمة رقم العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -مدينة السالم   -س الصحراوى اول طريق بلبي 9

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96البقول الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

التجارى التنازل عن البيان - 662766مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بايونير هاي تريند انترناشونال ، انك 

 الواليات المتحدة االمريكية -ايوا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 52696، جونسون ، ايوا  6260ان دي افينيو ، بي او بوكس  62ان دبليو  7622

 الواليات المتحده االمريكيه  - 6206

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعيه الطبيعيه بما في ذلك الميكروبات الحيه الستخدامها في  - 96الفئة 

 دون غيرها 96الى االعالف بالفئة  تخمير االعالف للحيوانات واضافات
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه متحده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بيونير هاي تريند انترناشونال ، انك 

 كيةالواليات المتحدة االمري -ايوا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 52696، جونسون ، ايوا  6260ان دي افينيو ، بي او بوكس  62ان دبليو  7622

 الواليات المتحده االمريكيه  - 6206

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعيه الطبيعيه بما في ذلك الميكروبات الحيه الستخدامها في  - 96الفئة 

 دون غيرها 96االعالف للحيوانات واضافات الى االعالف بالفئة  تخمير
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  -  026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى  06

 القاهرة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة بفئات  - 96الفئة 

والبذور والنباتات والزهور اخرى والحيوانات الحيه والفواكه والخضروات الطازجه 

 96الطبيعيه والمواد الغذائيه الخاصه بالحيوانات والشعير المنبت الواردة بالفئة 
 

وغيرها  640311االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977752 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -البشاير للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدور الثانى والثالث قسم العجوزة  -يوليو  26شارع 92

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    2977762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -البشاير للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدور الثانى والثالث قسم العجوزة  -يوليو  26شارع 92

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    2977732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية   A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى  -لجناح الجنوبي ا

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية  -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  2

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2233966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/29/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العربى االصيل للصناعات الغذائية  -طارق محمود حلمى عبد القادر وشركاة 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ -صناعات نسيجية   - 6بلطيم قطعة رقم  -المنطقة الصناعية 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92عصير الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2962020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/26/2265 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -لؤى محمود عقاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -صناعات صغيرة  - 263قطعة االرض رقم 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92وجميع المنتجات الواردة بالفئة  92جميع أنواع العصائر الواردة بالفئة  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2922072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2265 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة فروت ريبابليك للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  -شارع السيد البكرى  66

 92 : مةالــــــات العـــفئ
 

 (92منتجات العصائر والمشروبات الواردة بالفئة ) - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2995732 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/25/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -امر رجب وشركاه ت

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 65شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  920

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 (92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2992336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى -ش ثروت  2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 (92منتجات الفئة ) - 92ئة الف
 

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

000430مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/23/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ة للمواد الغذائية الحيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -حى اللوتس  -المنطقة الثامنة  - 69عمارة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفة  - 92الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

70 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    2902562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/66/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -شركة هابى سويت للحلويات والشوكوالتة  -مصطفى محمد عطية الكمار وشركاه  

 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -شبين القناطر  -الزهويين 

 92 : مةالــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

 203432االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/26/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ف المواد الغذائية تين بروكار لتعبئة وتغلي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -الدور االول فوق االرضى  -ش محمد صقر خفاجة  69

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92العصائر الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

البيانات التجارية والرسم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية -سوسيتية ديه برودوى نستلة أ س .اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -فيفي 6222

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

الماء والمياه الفوارة او الغاز والمياه المعالجة مياه الينابيع والمياة المعدنية   - 92الفئة 

المياه المنكهة المشروبات الفعالة و /او الغذائية التى اساسها الماء وتحنوى الفيتامينات 

الماء تحتوى على مستخلصات الشاى والمعادن او االعشاب مشروبات أساسها 

المشروبات ذات النكهة الغنية بالفاكهة والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المشروبات 

المصنوعة من الخمائر اللبنية عصائر الفاكهة وعصائر الخضروات النكترات الليمونادة 

ومشروبات الصودا وغيرها من المشروبات غير الكحولية شراب ومقتطفات 

ت ومستحضرات لعمل المشروبات غير الكحولية مشروبات تواترية مشروبات وخالصا

 92الطاقة الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  044000االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -ش.م.م   -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -بجوار المدرسة االنجيليزيه   -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  622فيال 

 القاهرة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92ه بالفئه رقم جميع المنتجات الوارد  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 في  والية ديالويرشركة محدودة المسئولية   -بامبيرنيكيل اسوشيتس , ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

. الواليات المتحدة  69627ميسوري   -اس او جيير رود اس تي. لويس 9692

 االمريكية

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات تحديدا عصائر او مشروبات او المشروبات المركزه من الفواكه  - 92الفئة 

المدعمة بالمغذيات و المشروبات المدعمة بالفيتامينات و /او الخضار و المشروبات 

مشروبات الفواكه المجمدة و المشروبات المجمدة التي اساسها الفواكه كافة المنتجات 

 دون غيرها 92الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2262 

 :التسجيل البإسم ط
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا  -ايه ام اوه إيربا  فيتا  اس  ار  ال 

 لقوانين جمهورية سان مارينو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شيسانوفا جمهوريه سان مارينو 07230 - 26فيا دى  فاجى  

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

مشروبات  -ير الكحولية بما في ذلك المشروبات المنعشة المشروبات غ - 92الفئة 

لناقص التوتر )  -لمفرط التوتر  -مشروبات للتواترية  -مشروبات مصل اللبن  -الطاقة 

بيرة  -بيرة شعير منبت ) ملت (  -البيرة  -الستخدام و/او كما مطلوب من الرياضيون ( 

مشروبات شعير  -رة المانى معتقة جعة معتقة ) ستاوت ( وبي -الجعة  -عتال  -القمح 

العصائر  -مشروبات  -المياه المعدنية والغازية  -منبت غير الكحولية ) ملت ( 

خالصات ومستحضرات أخرى لتحضير المشروبات  -شراب  -وعصائر الفواكه 

وأيضا فوار ) شربات ( برشامات ومساحيق فواره للمشروبات وكوكتيالت غير 

 92الكحولية بالفئة 
 

0055143الشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع   -  026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  06

 القاهرة  -النزهة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة والمياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحوليه  - 92الفئة 

ضرات اخرى والمشروبات المستخلصه من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستح

 92لعمل المشروبات الواردة بالفئة 
 

631133االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  الفارس فودز لتصني -احمد عبد المنعم محمد احمد 

 مصري الجنسية -فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز االبراهيمية  -شارع المركز بملك عبد المنعم محمد احمد حسن 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92العصائر بجميع أنواعها الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

640135العالمة مرتبطة بالعالمة   --الرسمة والبيان التجارى  
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الفارس فودز لتصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -د عبد المنعم محمد احمد احم

 فردى -مصري الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز االبراهيمية  -شارع المركز بملك عبد المنعم محمد احمد حسن 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  92نواعها الواردة بالفئة العصائر بجميع أ - 92الفئة 
 

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

640135العالمة مرتبطة بالعالمة   --الرسمة والبيان التجارى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الفارس فودز لتصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية   -احمد عبد المنعم محمد احمد 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز االبراهيمية  -ش المركز بملك عبد المنعم محمد احمد حسن 

 92 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92العصائر بجميع انواعها الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

التنازل عن الرسمة وعن البيان التجارى - 640135مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    2977620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الفارس فودز لتصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية   -احمد عبد المنعم محمد احمد 

 مصري الجنسية -فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -ركز االبراهيمية م -شارع المركز بملك عبد المنعم محمد احمد حسن 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92العصائر بجميع أنواعها الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

640135المة العالمة مرتبطة بالع  --الرسمة والبيان التجارى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية الدور اال A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 92 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا  -بيبسيكو  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  62577ان واى   -نيويورك  -بيرشيس  -اندرسون هيل رود  722

 االمريكيه 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

المياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات غير الكحوليه ومشروبات  - 92الفئة 

من المستحضرات لصناعه المشروبات الفواكه وعصائر الفواكه الشراب المركز وغيره 

 دون غيرها  92الوارده بالفئه 
 

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

على حدى   RUQRالتنازل عن   -وغيرها   070410العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دى  -فيال انترناشيونال كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هونج كونج -الورد روود ، وانشاى  62/ اف ، وان كابيتال بالس ،  66يونيت دى ، 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الوارد بالفئة رقم   - 92الفئة 
 

 636361العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    ALORاالشتراطات        :      التنازل عن 

وغيرها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2299722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/27/2223 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -لشركة الجديدة للمشروبات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -بوالق  -أبراج نايل سيتى  -أ ش كورنيش النيل  2225

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 (99كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2997727 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/27/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مصرية مصرية  -شركة االهرام للمشروبات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -العبور  مدينة -المنطقة الصناعية األولى  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99منتجات الفئة   - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2956633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/23/2267 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة األهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور القاهرة

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99الفئة  - 99الفئة 
 

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

605014بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع   - 026شقة رقم  -الملتقى العرب  أ عمارات 06

 القاهرة   -النزهة 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99مشروبات كحوليه )عدا البيرة( الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

وغيرها  640313االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    2977726 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ارية الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االد A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايرو فيستيفال سيتى 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية  -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -براج سفنكس ا 2

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    2996750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90الدخان المعسل وجميع منتجات الفئة  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

93 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -ش.ذ.م.م   -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ   622فيال 

 القاهرة

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة  -شركة الحناوى للدخان والمعسل  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة/ الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

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

وغيرها  53054العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجليزيه  -جعفر الصادقشارع  -جنوب االكاديمية  -أ   622فيال 

 القاهرة

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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

الحروف واألرقام كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تون مساكن شيرا -الدور الرابع  - 026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى  06

 القاهرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90التبغ وادوات المدخنين والثقاب الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

وغيرها 643334االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية   -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى   -ابراج سفنكس  2

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90الواردة بالفئه  جميع المنتجات - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 طبقا لقوانين سويسرا  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة -جي تي انترناشيونال  اس.ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -، جينيف 6222رو كاذم رادجافا ،  2

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ سواء المصنع او الغير مصنع تبغ السجائر تبغ الغليون تبغ للف  - 90الفئة 

نيه السيجار سيجاريلو  السجائر يدويا تبغ مضغ تبغ السعوط السجائر السجائر االلكترو

اوراق السجائر مباسم السجائر  90)سجائر رفيع(  سعوط مواد المدخنين المدرجه بالفئة 

 90الثقاب بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2209929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/29/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ة والتوزيع شركة متروماركت للتجار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -شارع العريش من شارع االهرام  6

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95يافطة المحالت والدعاية واالعالن بالفئة  - 95الفئة 
 

ج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذ



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2225269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2269 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية  - II EL OOG  -جوجل انك 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  30209اليفورنيا ك -ماونتن فيو  -امفيتير باركواى  6622

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات محال البيع بالتجزئة التى تشتمل على برامج الكمبيوتر المقدمة عن  - 95الفئة 

طريق شبكة االنترنت وغيرها من شبكات الكمبيوتر واالتصال االلكترونية ، خدمات 

مل على برامج الكمبيوتر الستخدامها فى االجهزة الرقمية محال البيع بالتجزئة التى تشت

 95وااللكترونية النقالة والمحمولة باليد وغيرها من االلكترونيات للمستهلكين بالفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2232793 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/26/2269 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -سياج للتجارة الخارجية -شريف لطفى سياج وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر  -شارع بورسعيد  936

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  95الواردة فى الفئة دون غيرها و االستيراد والتصدير  95خدمات الفئة  - 95الفئة 

 6مجال الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

102 

 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2922297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/29/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك 

 كيةالواليات المتحدة االمري -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  35260انفينيت لوب ، كوبرتينو ، كاليفورنيا  6

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فرز البريد ونقله واستالمه وتصنيفه بهدف توزيعه؛ إدارة األعمال؛ توجيه  - 95الفئة 

ة باألعمال؛ توفير خدمات تفعيل النشاط األعمال؛ خدمات تقديم اإلستشارات المتعلق

المكتبي؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج؛ 

الخدمات االستشارية الخاصة باإلعالن والتسويق؛ خدمات ترويج المبيعات؛ خدمات 

الترويج لمنتجات وخدمات الغير؛ خدمات تنظيم أبحاث السوق؛ تحليل االستجابة 

عالنات وأبحاث السوق؛ تصميم اإلعالنات والمواد اإلعالنية للغير وابتكارها لإل

وإعدادها وإنتاجها توزيعها؛ خدمات التخطيط اإلعالمي؛ ادارة برامج تعزيز والء 

الزبائن؛ تنظيم وإدارة برامج المكافآت التحفيزية لترويج بيع المنتجات والخدمات؛ إدارة 

حوسبة؛ خدمات معالجة البيانات؛ خدمات إنشاء فهارس قواعد البيانات والملفات الم

للمعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على الشبكات الحاسوبية العالمية 

وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال الخاصة بالغير؛ توفير المعلومات 

ية العالمية والشبكات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على الشبكات الحاسوب

االلكترونية وشبكات االتصال األخرى الخاصة بالغير والبحث عنها وتصفحها وسحبها؛ 

خدمات تنظيم محتوى المعلومات المتوفرة عبر الشبكات الحاسوبية العالمية وغيرها من 

الشبكات االلكترونية وشبكات االتصال وفقا لتفضيالت المستخدم؛ توفير المعلومات 

قة باألعمال والمستهلكين والمعلومات التجارية عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات المتعل

االتصاالت العالمية؛ تقديم الخدمات المتعلقة باألعمال وتحديدا توفير قواعد البيانات 

الحاسوبية المتعلقة بشراء وبيع مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات 

دلة لنشرها على شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات الخاصة بالغير؛ خدمات تجميع األ

االلكترونية والشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة 

الين(؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة -وخدمات محالت البيع بالتجزئة المباشرة )ان

شبكات االلكترونية المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات الحاسوبية وال

وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة في مجال الكتب والمجالت 

والنشرات الدورية والنشرات اإلخبارية والصحف وغيرها من المنشورات المتعلقة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

بمجموعة واسعة من المواضيع ذات االهتمام العام المتوفرة عبر شبكة االنترنت 

ة والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات وغيرها من الشبكات الحاسوبي

محالت البيع بالتجزئة في مجال الترفيه والتي تشمل األعمال السينمائية والبرامج 

 –التلفزيونية واألحداث الرياضية واألعمال الموسيقية واألعمال السمعية والسمعية 

لشبكات االلكترونية البصرية عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات الحاسوبية وا

وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت البيع بالتجزئة التي تشمل الحاسوب والمنتجات 

االلكترونية والترفيهية واألجهزة الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية والهواتف 

النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد والمنتجات االلكترونية 

اصة بالمستهلك األخرى وبرمجيات الحاسوب وملحقات وطرفيات الحاسوب الخ

والحقائب المخصصة لحمل األجهزة المذكورة عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات 

الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات عرض وتجربة المنتج 

مية وغيرها من الشبكات المتوفرة داخل المحل وعبر شبكات االتصاالت العال

االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشتراكات وتحديدا توفير االشتراكات 

المتعلقة بمحتويات النصوص والبيانات والصور واألعمال السمعية وأعمال الفيديو 

واألعمال ذات الوسائط المتعددة المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات 

شبكات االتصاالت؛ توفير محتويات النصوص والبيانات والصور االلكترونية و

واألعمال السمعية وأعمال الفيديو واألعمال ذات الوسائط المتعددة القابلة للتنزيل 

والمسجلة مسبقا مقابل بدل أو اشتراك مدفوع مسبقا، عبر شبكة االنترنت وغيرها من 

ارة المؤتمرات والعروض الشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ تنظيم وإد

والمعارض التجارية والخاصة باألعمال؛ خدمات تقديم المعلومات والنصائح 

 دون غيرها 95واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات السابق ذكرها. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2922279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/25/2260 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  - 2222راديو طلعت  -شركة دينا طلعت طلعت احمد اسماعيل وشركاها 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى  -ميدان العتبة  6العقار 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

ا من االعمال التجارية ( بالفئة ) الفتة اعالنية بوصفه -الخدمات االعالنية  - 95الفئة 

فى  95فى مجال االجهزة الكهربائية وكذلك خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  95

 مجال االجهزة الكهربية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2925255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/66/2265 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شاورما الريم  -لب وشركاه محمد صبرى ابو طا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -ميدان سانت فاتيما  -شارع النزهة  605

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95خدمات المحالت التجارية الواردة بالفئة رقم   - 95الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/23/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الحياة للمواد الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة - التجمع الخامس -حى اللوتس  -المنطقة الثامنة  - 69عمارة 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  95االستيراد والتصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 95الفئة 

 دون غيرها 92المنتجات الواردة بالفة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2266 

 :التسجيل م طالبإس
 

 منشأة فردية مصرى الجنسية -طارق نور فوتو سال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ه شارع رضوان بن الطبيب  92

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

شعار اعالني خدمات الدعاية واالعالن تنظيم المعارض للغايات الدعائية  - 95الفئة 

 دون غيرها 95ة والتجارة الواردة بالفئ
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2906297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -محمد مصطفى محمد مصطفى _ اوتو باور لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -ن بملك نبيل محمد محمد ابراهيم عماره االيما -شارع طريق كفر صقر 

 الشرقيه -كبير 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال قطع غيار السيارات الوارده بالفئه  95االستيراد والتصدير بالفئه  - 95الفئة 

62 
 

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

البيانات المصاحبة للعالمة  وعن الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2956632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة  -الاتيلير براندس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6هوسبيتال رود ، جورج تاون ، غراند كايمن كى واى  27ر ، كايمن كوربوريت سنت

 ، جزر كايمن  3222 -

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 95الفئة 

تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين )مؤسسة ارشاد المستهلكين( عرض 

السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة عرض السلع توزيع العينات تنظيم 

المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية وكاالت االستيراد والتصدير التسويق 

ابحاث التسويق االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر العالقات العامة 

يم خدمات لمنافع االخرين لمجموعة متنوعة من خدمات التسويق عبر الهاتف تقد

منتجات ترتيب وتغليف المنتجات الغذائية ومنتجات االستعمال لمرة واحدة وذلك لتمكين 

الزبائن من مقارنة ومعاينة وشراء تلك المنتجات والخدمات فى المحالت وعلى جميع 

ات حول المنتجات وسائل االتصال خدمات التجارة االلكترونية وخصوصا تقديم المعلوم

بواسطة شبكات االتصاالت الغراض الدعاية والمبيعات خدمات البيع بالجملة والتجزئة 

 دون غيرها  95وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -32623واشنطن ’ تيرى افىنو ان , سياتل  062

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن والتسويق والترويج، خدمات اإلعالن والتسويق وتحديداً  - 95الفئة 

ترويج البضائع والخدمات لآلخرين، إدارة الملفات وقاعدة البيانات المحوسبة، إنشاء 

فهارس المعلومات والمواقع والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب العالمية 

إللكترونية لآلخرين، طلب خدمات االستيفاء، ترويج البضائع وشبكات االتصال ا

والخدمات لآلخرين عن طريق توفير معلومات البحث والتصفح واالسترجاع والمواقع 

والمصادر األخرى المتوفرة على شبكات الحاسوب العالمية وشبكات االتصال 

اختيار البضائع اإللكترونية لآلخرين، توفير معلومات المنتج ألغراض المساعدة في 

االستهالكية العامة لتلبية احتياجات المستهلكين، خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط 

مباشرة )االنترنت( في مجال البقالة والطعام الطازج والمحضر ومتاجر العقاقير 

ومستحضرات التبيض وغيرها من مستحضرات النظافة والصقل والجلي والكشط 

رية والعطور والزيوت األساسية ومواد التجميل وغسول )لوشن( والصابون المواد العط

للشعر وكريمات الحالقة مستحضرات تنظيف األسنان والمستحضرات الصيدالنية 

والبيطرية والمستحضرات الصحية للوازم الطبية ومستحضرات حمية معدة لالستخدام 

ياه وأجزاء الطبي واللصقات ومواد للتضميد وشمع لالسنان ومطهرات ومرشحات م

صغيرة من االجهزة المعدنية وأنابيب ومواسير معدنية والخزن ومنتجات من المعدن 

العادي متمثلة برقائق االلومينيوم ونياشين وكرات وأربطة وحمامات طيور وأجراس 

وأحزمة و براغي وأقفال وصناديق وأساور وأقواس وتماثيل نصفية وتماثيل وصناديق 

ومطارق الباب ومقابض االبواب وحواجز االبواب والبراغي النقد والصنابير وحلقات 

ذات الحلقة ومكشطة االقدام وحواجز الحريق واللحام ومسامير ملولبة وخطافات 

وأطواق ومسامير الحدوة وأرقام البيوت والمفاتيح وحلقات المفاتيح والمقابض والمزالج 

لدبابيس والمواسير والقوابس وتماثيل نصفية والتماثيل الصغيرة والمسامير واالقفال وا

واالعمدة والكشتبانات والبراغي والصنابير وعلب الصفيح وصناديق المعدات 

والخامات االدوات والعدد اليدوية )المشغلة يدويا( وأدوات المائدة وأذرع جانبية 

وشفرات األجهزة والعدد العلمية والبحرية والكهربائية والخاصة بمسح األراضي 

دد الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة واألجهزة والع

بعمليات الوزن والقياس وإعطاء اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم 

واألجهزة والعدد لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم بالطاقة 

رسال وإعادة استنطاق الصوت الكهربائية األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وا
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

والصورة وحامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل وماكينات البيع االتوماتيكية 

العاملة على قطع النقود المعدنية واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البيانات والحواسيب 

وأجهزة  وأجهزة إطفاء الحريق وأقراص مدمجة واالقراص الضوئية ذات الكثافة العالية

الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب اللوحية واالجهزة االلكترونية المحمولة باليد 

والمساعد الرقمي الشخصي ومشغالت الموسيقى الرقمية وأجهزة الهاتف النقال 

والمحمول واجهزة الهاتف الذكية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية 

هزة االتصال الالسلكي واألجهزة والمعدات الجراحية وقارئات الكتب االلكترونية وأج

والطبية ولطب االسنان واجهزة االضاءة والتدفئة وأجهزة توليد البخار والطهو والتبريد 

والتجفيف والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية ومعادن ثمينة وسبائك المعادن 

متمثلة بتمائم )تعويذات(  الثمينة وبضائع من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة

ونياشين أو أوسمة وخرز وصناديق وأساور وتماثيل نصفية وتماثيل وسالسل وحلي 

صغيرة ومشابك ربطات العنق والمجوهرات المزخرفة والعمالت وأزرار االكمام 

واالقراط وحلي وزينة القبعات وعلب المجوهرات والمجوهرات وحلقات المفاتيح 

لقالدات والخواتم وأحزمة الساعات والحلي واالعمال الفنية وميداليات واالوسمة وا

واالحجار الكريمة وأدوات التوقيت وقياس الزمن واالدوات الموسيقية والورق والورق 

المقوى والبضائع المصنوعة من هذه المواد والمتمثلة بالبطاقات والملفات والصناديق 

واالكياس والمخططات والكتب  والعالمات المرجعية للكتب دفاتر الصور والمغلفات

واالقواس والتقاويم وورق الكربون والكتالوجات وواقيات ورقية )التي توضع عليها 

االكواب لحماية الموائد واالسطح من المشروبات سواء الساخنة أو الباردة( ومرشحات 

القهوة والرسوم االنطباعية وملفات الوثائق وحامالت الوثائق و بطانات الدروج 

ماذج واالعالم الورقية والرسوم البيانية وبطاقات التهنئة وبطاقات الفهارس وأغلفة والن

الكتب الورقية وبطاقات التسمية ورق اللميع )المضيء( والمجالت والخرائط ومفارش 

لشراب الشعير )البيرة( ومناديل من الورق للموائد والنشرات االخبارية والصحف 

ورق التغليف والورق الشفاف ومساند ورق للكتابة ودفاتر مالحظات ومواد التغليف و

والكتيبات واالشرطة الورقية والورق والصور الفوتوغرافية واالوراق الفوتوغرافية 

والمطبوعات وجداول المواعيد وسجالت القصاصات والورق الملون والصور الشفافة 

يد الكتب وورق التداول والمناشف الورقية وورق التغليف والمطبوعات ومواد تجل

والصور الفوتوغرافية والقرطاسية والمواد الالصقة للقرطاسية أو الغراض منزلية 

ومواد الفنانين وفراشي الدهان واالالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب )ما عدا االثاث( 

والمواد التعليمية واالرشادية )باستثناء االجهزة( والمواد البالستيكية للتغليف والجلد 

لد والمنتجات المصنوعة من هذه المواد والمتمثلة بجلود الحيوانات والجلود والجلد المق

الخام والصناديق وحقائب السفر والمظالت والشماسي وعصي المشا والحقائب 

الصغيرة وأربطة كتف من الجلد وقصاصات جلد لالثاث وحقائب بحبال وأشرطة من 

مالبس للسفر وفراء وعلب  الجلد ومحافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق وحامالت

جلد للخوذ وحقائب الظهر وصناديق القبعات المصنوعة من الجلد وأغطية المظالت 

وعصي المشي وحقائب اليد والحقائب وحقائب حمل األغراض وحقائب اليد وحقائب 

تحمل باليد وحقائب كتف وحقائب غير رسمية وحقائب رياضية وحقائب مدرسية 

اضية وحقائب شاطىء ومحافظ نقود ومحافظ وحامالت وحقائب كبيرة للعدة الري

بطاقات االئتمان وأمتعة وحقائب سفر قماشية وحقائب رياضية وحقائب ظهر كبيرة 

وحقائب ظهر وحقائب وثائق ومحافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق وحقائب 

مساحيق التجميل وحقائب مالبس وحقائب وثائق والعلب الموسيقية وعلب المفاتيح 

)المصنوعة من الجلد( واالطارات للمظالت والشماسي ومحافظ للصرافة وحقائب سفر 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

وصناديق )للسفر( وصناديق جلد أو ألواح جلد وجلود الحيوانات والجلود الخام 

والصناديق وحقائب السفر وسياط واأللجمة وعدة السراجة واالثاث والمرايا وبراويز 

لفلين والغاب والخيزران والصفصاف الصور والمنتجات المصنوعة من الخشب وا

والقرون والعظام والعاج وعظم الحوت والصدف والكهرمان والمحار والميرشوم 

والمواد البديلة لكل تلك المواد او من البالستيك المتمثلة بصحون )أطباق( ومنحوتات 

فنية وصناديق وتماثيل نصفية وعلب ومجموعة اجراس وديكورات وقواعد التماثيل 

ب وغليون ومرايا تحمل باليد ومقابض أدوات المائدة وبراويز الصور ومناصب ومناص

الغليون وصحون )أطباق( وارفف صحون وسدادات الزجاجات واالعمال الفنية 

واالدوات المنزلية وأوعية وحاويات الستخدام المطبخ وأمشاط واسفنجات وفراشي 

الغراض التنظيف والصوف )باستثناء فراشي الدهان( ومواد صنع الفراشي وأدوات 

الصلب والزجاج غير المصقول أو شبه المصقول واالواني الزجاجية والخزف 

)البورسولين( والفخار واالقمشة والبضائع قماشية وشراشف وأغطية لألسرة 

والطاوالت والمالبس وألبسة القدم وألبسة الرأس االلعاب وأدوات اللعب وأدوات 

عيد الميالد واللحوم واالسماك والدواجن ولحوم الصيد  الرياضة والجمباز وزينة لشجرة

ومشتقات اللحوم المحفوظة والمجمدة والفواكه والخضار المجففة والمطبوخة والهالم 

)حلوى الجلي( والمربيات والفواكه المطبوخة بالسكر )الكومبوت( والبيض والحليب 

كل والقهوة والشاي ومشتقات الحليب والزيوت والشحوم القابلة لألكل والواح اال

والكاكاو والسكر والرز والتبيوكة ) مستحضر نشوي لصنع الحلوى( والساُغو )نَشا 

النَّخيل( والقهوة االصطناعية والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز 

والفطائر والمعجنات والحلويات والمثلجات والعسل والعسل االسود والخميرة ومسحوق 

والخردل والخل والصلصات )التوابل( والبهارات والثلج والحبوبو  الخبيز والملح

الفواكه و الخضار الطازجة والبذور و النباتات واالزهار الطبيعية والمواد الغذائية 

المعدنية والمياه الغازية للحيوانات وشعير وشراب الشعير)البيرة غير الكحولية( والمياه 

والمشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة وغيرها من المشروبات غير الكحولية 

وعصائر الفاكهة واألشربة المركزة وغيرها من المستحضرات لعمل المشروبات 

والمشروبات الكحولية، تتبع المبيعات والمخزون وإدارة اتصاالت الطلبات والشحنات، 

 التحليل وتقديم البيانات المتعلقة بإستيفاء التجارة اإللكترونية.
 

وغيرها  570300ت        :      العالمة مرتبطة بالعالمة االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات محدودة  -مايكل كورس )سويزرالند( انترناشيونال جى ام بى اتش 

 بقا لقوانين سويسراالمسئولية مؤبفة وقائمة ط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا’ مانو  6322’  62فيا كانتونال 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم المؤتمرات والمعارض الجل االعمال  -خدمات الدعاية واالعالن  - 95الفئة 

لطلب خدمات ا -خدمات متاجر التجزئة  -خدمات المبيعات  -واالغراض التجارية 

خدمات المبيعات عبر االنترنت او عبر  -خدمات المتاجر متعددة االقسام -البريدى 

تشغيل برامج  -برامج جوائز الحوافز لمستخدمى بطاقات االئتمان  -الهاتف المحمول 

استشارات االزياء ) الوضة ( معارض  -خدمات التسوق الشخصية  -والء العمالء 

اصدار  -نظيم عروض االزياء لغايات تجارية ت -عرض االزياء لغايات تجارية 

 95شهادات الهدايا وبطاقات الهدايا التى يمكن استبدالها بالسلع و/او الخدمات بالفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/26/2267 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة  ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريشيوس  -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

توجيه االعمال و خدمات  خدمات الدعاية و االعالن و خدمات ادارة و - 95الفئة 

االستيراد و التصدير و خدمات االمتيازات التجارية و خدمات البيع بالتجزئة المحالت 

دون  95التجارية و يافطة المحالت التجارية و خدمات عرض السلع والواردة بالفئة 

 92و  23و  9غيرها في مجال منتجات الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2959263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين  -امازون تكنولوجيز انك شركه مساهمه امريكيه 

 والية نيفادا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يةالواليات المتحدة االمريك 32623تيرى افىنيو  ان ، سياتل واشنطن  062

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المتاجر البيع بالتجزئه على الخط مباشرة )االنترنت(المتضمنة  - 95الفئة 

مجموعه واسعه من البضائع االستهالكيه لالخرين توفير دليل معلومات تجاريه على 

و عبر الخط مباشرة )االنترنت ( توفير معلومات عن المنتج االستهالكى عبر االنترنت ا

حاسوب اخر او شبكات االتصاالت توفير قاعدة بيانات قابله للبحث على الخط مباشرة 

 دون غيرها 95االنترنت فى مجال البضائع االستهالكيه فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2969363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/26/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تورسورت لالسكان والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عين  -بلوك ج ش جسر السويس  7،  6بالعقار رقم  -الوحدة الكائنة بالدور الثالث 

 القاهرة   -شمس 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال مستحضرات التجميل وقطع  95ة بالفئة االستيراد والتصدير الوارد - 95الفئة 

 26،  62، 9غيار السيارات واالجهزة المنزلية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/25/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماى اتش دى ميديا منطقه حره  ذ.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -دبى  -مدينة دبى لألعالم  6مبنى بوتيك اوفيس مكتب رقم 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 95الفئة 

 3في مجال الفئة  95وجميع الخدمات الوارده بالفئه 
 

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

الحروف وعن مقطع عرب كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/26/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -سعيد على بتروني   

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الواليات المتحدة االمريكية  32290لوس انجلوس كاليفورنيا  7شقة رقم  9676

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95خدمات االعالن اعالنات الصحف بالفئة   - 95الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/26/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد مصطفى امين هالل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة الثالثه  -الحى الخامس  665

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية واعالن وكاالت الدعاية واالعالن تحديث مواد الدعاية واالعالن نشر   - 95الفئة 

مواد الدعاية واالعالن تأجير المساحات االعالنية المساعدة فى ادارة االعمال التجارية 

او الصناعية عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة االعالن بالبريد 

النصح فى ادارة االعمال التسويق دراسات التسويق خدمات اعداد المباشر خدمات 

نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات االعالن والدعاية المباشرة على شبكات 

الكمبيوتر الدعاية واالعالن الخارجى انتاج افالم الدعاية واالعالن نشر نصوص 

واالعالن اعداد اعمدة الدعاية  الدعاية واالعالن الدعاية واالعالن وكاالت الدعاية

واالعالن تأجير مواد الدعاية واالعالن نشر نصوص الدعاية واالعالن كتابة نصوص 

الدعاية واالعالن المعالجة االدارية لطلبات الشراء االعالن بالراديو تأجير وقت للدعاية 

كتابة نصوص  واالعالن تأجير مواد الدعاية واالعالن الدعاية واالعالن عبر التليفزيون

الدعاية واالعالن تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية تحديث مواد 

 دون غيرها 95الدعاية واالعالن كتابة نصوص الدعاية واالعالن بالفئة 
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    2979272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق  622فيال 

 القاهرة 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 95الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -لوجيز ، انك. امازون تكنو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 32623تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  062

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

المحمولة باليد خدمات متاجر البيع التجزئة التي تضم األجهزة اإللكترونية  - 95الفئة 

والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو 

والبيانات بما في ذلك ما يكون عبر شبكات الكمبيوتر العالمية والشبكات الالسلكية 

وشبكات االتصاالت اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر اللوحية وقارئات 

ونية ومشغالت الصوت والفيديو والمنظمات الشخصية االلكترونية الكتب االلكتر

والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع وقطع الغيار 

اإللكترونية والميكانيكية الخاصة بها وتجهيزاتها وأجهزة الكمبيوتر التشغيلية وبرامج 

والكابالت وأجهزة المودم والطابعات الكمبيوتر والشاشات وشاشات العرض واألسالك 

ومحركات األقراص والمحوالت وبطاقات المحوالت وموصالت الكابالت والموصالت 

التي تدخل في المكونات وموصالت الطاقة الكهربائية ومحطات قواعد التثيبت 

والمحركات وشواحن البطاريات وحزم البطاريات وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات 

ماعات الرأس وسماعات األذن ومكبرات الصوت وميكروفونات وسماعات الذاكرة وس

الرأس والمحافظ واألغطية والمحامل ألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة 

وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة 

الدوريات والكتب والمجالت والنشرات واجهزة الكمبيوتر والمنشورات المطبوعة و

والكتيبات والكراسات والمنشورات والمجالت والكتالوجات والملصقات والوحدات التي 

تحمل باليد لتشغيل األلعاب اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية المحمولة باليد وأجهزة 

لبيع بالتجزئة التي األلعاب واللعب واأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو، خدمات متاجر ا

تضم األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وتسجيل 

ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات ويشمل ذلك ما هو عبر 

شبكات الكمبيوتر العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية وأجهزة 

الكمبيوتر اللوحية وقارئات الكتب اإللكترونية ومشغالت الصوت  الكمبيوتر أجهزة

والفيديو والمنظمات الشخصية االلكترونية والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

النظام العالمي لتحديد المواقع وقطع الغيار اإللكترونية والميكانيكية الخاصة بها 

اشات العرض واألسالك وتجهيزاتها وأجهزة وبرامج الكمبيوتر والشاشات وش

والكابالت وأجهزة المودم والطابعات ومحركات األقراص والمحوالت وبطاقات 

المحوالت وموصالت الكابالت و الموصالت في المكونات وموصالت الطاقة 

الكهربائية ومحطات قواعد التثبيت والمحركات وشواحن البطاريات وحزم البطاريات 

الذاكرة وسماعات الرأس وسماعات األذن ومكبرات  وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات

الصوت والميكروفونات ووحدات سماعات الرأس والمحافظ واألغطية والمحامل 

واألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم عن بعد 

واألجهزة اإللكترونية لألجهزة االلكترونية المحمولة باليد والنقالة وأجهزة الكمبيوتر 

المحمولة باليد والنقالة والمنشورات المطبوعة والدوريات والكتب والمجالت 

المتخصصة والنشرات والكتيبات والمنشورات والكتيبات والدالئل والجرائد والكتب 

والكتالوجات والملصقات والوحدات المحمولة باليد لتشغيل األلعاب اإللكترونية 

ية المحمولة باليد وأجهزة األلعاب واللعب اإللكترونية وألعاب واأللعاب اإللكترون

الفيديو، توفير دليل المعلومات التجارية على الخط مباشرة )االنترنت(، نشر الدعايات 

لآلخرين على الخط مباشرة )اإلنترنت( بواسطة شبكة االتصاالت اإللكترونية توفير 

ن سلع وخدمات اآلخرين، خدمات كتب دليل للبحث في اإلعالنات على اإلنترنت ع

إدارة قواعد البيانات المحوسبة، خدمات طلبيات الشراء على االنترنت، خدمات متاجر 

البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة على الخط مباشرة )اإلنترنت(، الدعاية واالعالن، 

المتعلقة ادارة االعمال، االشراف على االعمال، االعمال المكتبية، خدمات األعمال 

بتوفير الكفالة )الرعاية( للبرامج التلفزيونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات 

متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة )االنترنت( التي تضم األجهزة والعدد العلمية 

والفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن 

عطاء اإلشارات والضبط )المراقبة( والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح والقياس وإ

أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، األجهزة لتسجيل ونقل 

وإعادة إستنطاق الصوت والصور، حامالت بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل، 

وسائط التسجيل الرقمية، أداة أقراص مدمجة وأقراص فيديوية رقمية وغيرها من 

معالجة البيانات والحواسيب، برامج الحاسوب، االجهزة اإللكترونية النقالة والمحمولة 

باليد لنقل وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو 

والبيانات عن طريق شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية واإللكترونية، 

ت اإلتصاالت وقطع الغيار االلكترونية والميكانيكية ولوازمها، الحواسيب، شبكا

الحواسيب اللّوحية وقارئات الكتب اإللكترونية ومشغالت الصوت والفيديو وأجهزة 

الحاسوب الطرفية، ملحقات الحاسوب واألجهزة اإللكترونية النقالة والمحمولة باليد 

ت المفاتيح وفأرة الحاسوب واألسالك وبالتحديد الشاشات وأجهزة العرض ولوحا

والكابالت والمودمات والطابعات ومشغالت األقراص والمحّوالت وبطاقات المحّول 

وموصالت الكابالت وقابسة الموصالت وموصالت الطاقة الكهربائية وقواعد الشحن 

متضمنة قواعد الشحن اإللكترونية والمشغالت وسماعات الرأس وسماعات األذن، 

لشحن وشاحنات البطاريّة، حزم البطاريّات، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات محطات ا

الذاكرة ، مكبرات الصوت والميكروفونات والسماعات، العلب واالغطية و القواعد 

لألجهزة االلكترونية المحمولة والحواسيب، وأجهزة لعرض المواد المنشورة إلكترونيا 

جرائد والوسائط المتعددة وبرامج التلفزيون المتمثلة بالكتب والمجالت والصحف وال

واألفالم، سماعات الرأس وسماعات األذن، برامج مزامنة البيانات وبرامج تطوير 

التطبيقات ألجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة باليد، برامج الحاسوب الخاصة بكتابة 
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رض وتنزيل وبث ومشاركة واستالم وتعديل واستخراج وتشفير وفك التشفير وع

والتالعب ونقل المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال 

السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونية 

والرسومات والصور والمنشورات اإللكترونية عبر األجهزة اإللكترونية والحواسيب 

والسمعبصرية القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا  المحمولة، المحتويات السمعية

والمعلومات والتعليقات، الكتب اإللكترونية القابلة للتنزيل والمجالت والدوريات 

والنشرات اإلخبارية والصحف والمجالت وغيرها من المطبوعات، برامج إدارة قواعد 

البريد البيانات، برامج التعرف على الحروف، برامج التعرف الصوتي، برامج 

والرسائل اإللكترونية، برامج الحاسوب للوصول وتصفح والبحث في قواعد البيانات 

على الخط مباشرة)االنترنت(، لوحات النشرات اإللكترونية، برامج مزامنة البيانات، 

برامج تطوير التطبيقات ، برامج ألجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك، الدارات االلكترونية 

واالقراص البصرية واالقراص البصرية الممغنطة واالشرطة  واالقراص الممغنطة

( ولفافات تخزين ذاكرة للقراءة فقط MIMالممغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )

(MIM( وذاكرات أقراص مدمج وأقراص فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )MIM )

رة للقراءة فقط برامج حاسوب قابلة للتنزيل وبرامج تخزين أقراص فيديو رقمية بذاك

(MIM ألجهزة العاب الفيديو للمستهلك، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل للدارات )

االلكترونية واالقراص الممغنطة واالقراص البصرية واالقراص البصرية الممغنطة 

( ولفافات تخزين ذاكرة MIMواالشرطة الممغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )

ات أقراص مدمج وأقراص فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط ( وذاكرMIMللقراءة فقط )

(MIM برامج حاسوب قابلة للتنزيل وبرامج تخزين أقراص فيديو رقمية بذاكرة )

(، برامج األلعاب للحاسوب، برامج الحاسوب، برامج للحاسوب MIMللقراءة فقط )

البصرية  للدارات االلكترونية واالقراص الممغنطة واالقراص البصرية واالقراص

( ولفافات تخزين MIMالممغنطة واالشرطة الممغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )

( وذاكرات أقراص مدمج وأقراص فيديو رقمية بذاكرة MIMذاكرة للقراءة فقط )

(، الحواسيب المحمولة، شاشات الحواسيب، أجهزة التحكم عن بعد MIMللقراءة فقط )

لة لعرض المنشورات االلكترونية، الفأرة )أداة للحواسيب، طرفيات التوصيل المحمو

معالجة البيانات(، الطابعات لالستخدام مع الحواسيب، أجهزة الحاسوب الطرفية، 

الشاشات )أجزاء الحاسوب التشغيلية(، الماسحات )أداة معالجة البيانات(، االقالم 

ذاكرة فالش، االلكترونية )وحدات العرض المرئي(، االجندات االلكترونية، بطاقات 

وحدات الذاكرة، أقراص بصرية )فارغة( وأقراص ممغنطة )فارغة( وأقراص 

مضغوطة )فارغة( والبطاقات الممغنطة )فارغة(، مشغالت اقراص الفيديو الرقمية، 

مسجالت اقراص الفيديو الرقمية، أدوات التحكم عن بعد بمسجالت ومشغالت أقراص 

د بمسجالت ومشغالت اقراص الفيديو، أدوات الفيديو الرقمية، أدوات التحكم عن بع

التحكم عن بعد ألجهزة التسجيل، مشغالت الصوتيات الرقمية، المسجالت الصوتية، 

مشغالت الفيديو الرقمية، االجهزة المحمولة لتسجيل وإعادة استنطاق الموسيقى، 

سجيل األجهزة المحمولة لتسجيل وإعادة إستنطاق مقاطع الفيديو، األجهزة األخرى لت

وإعادة إستنطاق مقاطع الفيديو، الشاشات ألجهزة إستقبال التلفزيون، أجهزة إستقبال 

)أجهزة التلفزيون( وإرسال التلفزيون، أجهزة التحكم عن بعد بجهاز إستقبال التلفزيون 

)أجهزة التلفزيون(، أجهزة التحكم عن بعد بأجهزة الراديو، أجهزة واآلت االتصاالت 

المدمجة المسجلة، أسطوانات الفونوغراف، رقاص اإليقاع، الدارات عن بعد، األقراص 

اإللكترونية وذاكرات القرص المدمج المسجلة مع برامج اآلداء التلقائي لآلالت 

الموسيقية اإللكترونية، الملفات الموسيقية القابلة للتنزيل، أفالم التصوير السينماتوغرافية 
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لفات الصور القابلة للتنزيل، أقراص وأشرطة المكشوفة، شرائح األفالم المكشوفة، م

الفيديو المسجلة، المنشورات اإللكترونية، أالت التصوير، اآلالت واألجهزة 

الفوتوغرافية، اآلالت واألجهزة السينماتوغرافية، اآلالت واألجهزة البصرية، 

 البطاريات والخاليا، بطاريات قابلة للشحن، المحوالت الكهربائية ألجهزة ألعاب

الفيديوللمستهلك، سماعات األذن ألجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك ، الميكروفونات 

ألجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك ، الشاشات ألجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك ، بطاقات 

الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك، الشاشات آلالت أللعاب الفيديو آركايد، األغشية 

عرض البلوري السائل ألجهزة األلعاب االلكترونية المحمولة باليد مع الواقية لشاشات ال

شاشات العرض البلوري السائل، األجهزة ألرشفة وتصّور الصور والصوت واألجهزة 

للتسجيل ونقل وإعادة إستنطاق الصوت والصور، القطع الصغيرة والبرامج لألجهزة 

والفيديو والصور المتحركة والثابتة السابقة الذكر، تسجيالت البيانات المتضمنة الصوت 

والنصوص، برامج الحاسوب المتضمنة برامج لإلستخدام في تنزيل وتخزين وإعادة 

إستنطاق وتنظيم الصوت والفيديو والصور المتحركة والثابتة والبيانات، المنشورات 

لعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل، برامج ومعدات ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو واأل

اإللكترونية، األجهزة واألدوات اإللكترونية التعليمية والتربوية، أجهزة إرسال وإستقبال 

إشارات الراديو والتلفزيون، التلفزوينات، أجهزة ضبط التلفزيون، أجهزة التحكم 

باأللعاب، أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، أجهزة إستقبال وإرسال التلفزيون، أجهزة 

ونية، أجهزة التحكم اإللكترونية لنقل ردود الفعل الحسيّة وبالتحديد التحكم اإللكتر

األصوات واإلهتزازات التي تكون محسوسة للمستخدم، وحدات أجهزة التحكم عن بعد 

أللعاب الفيديو التفاعلية الحساسة الحركة، وحدات أجهزة التحكم عن بعد أللعاب الفيديو 

ولة والمحمولة باليد أللعاب الفيديو، ألعاب الفيديو، التفاعلية، األجهزة اإللكترونية المحم

أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب واألجهزة الطرفية للبرمجة الشخصية 

والتفاعلية للتلفزيون ولإلستخدام في توليد وعرض والتالعب بالوسائط البصرية 

قمية ومقاطع والصور البيانية والصور والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة الر

الفيديو ولقطات األفالم والبيانات السمعية وللتواصل االجتماعي، أجهزة التحكم 

الالّسلكية لمراقبة والتحكم بعمل األجهزة اإللكترونية األخرى، أجهزة التحكم عن بعد، 

عصا التحكم باللعب، شاشات اللمس للحاسوب، اآلت ألعاب الفيديو للمستهلك المزودة 

لإلستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية، اآلت ألعاب الفيديو  بكاميرات معدة

للمستهلك معدة لإلستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية، األعمال السمعية 

واألعمال البصرية واألعمال السمعبصرية والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل، 

التحديد أطقم تطوير برامج برامج الحاسوب لإلستخدام في األجهزة اإللكترونية وب

حاسوب التي تتكون من أدوات تطوير برامج الحاسوب لتطوير خدمة توصيل المحتوى 

والخدمة عبر عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالّسلكية وشبكات االتصاالت 

اإللكترونية، برامج الحاسوب لبرمجة التلفزيون الشخصية والتفاعلية مع كتيبات 

موّزعة معها، برامج الحاسوب المستخدمة في توليد وعرض والتالعب اإلستعمال 

بالوسائط البصرية والصور البيانية والصور والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة 

الرقمية ومقاطع الفيديو ولقطات األفالم والبيانات السمعية، تطبيقات تطوير برمجيات 

المحتويات والنص واالعمال  برامج الحاسوب، برامج الحاسوب لتنسيق وتحويل

البصرية واالعمال السمعية واالعمال السمعبصرية واالعمال االدبية والبيانات والملفات 

والوثائق واالعمال االلكترونية الى صيغة متطابقة مع االجهزة االلكترونية المحمولة 

ل والحواسيب، برامج الحاسوب لتمكين المحتوى والنص واالعمال البصرية واالعما

السمعية واالعمال السمعبصرية واالعمال االدبية والبيانات والملفات والوثائق واالعمال 
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االلكترونية لتنزيلها والوصول اليها من خالل حاسوب أو غيرها من االجهزة 

االلكترونية للمستهلك المحمولة وبرامج االلعاب االلكترونية والحاسوبية واآلالت المعدة 

و شاشات عرض خارجية، البرامج القابلة للتنزيل على شكل لإلستخدام مع أجهزة أ

تطبيقات الهاتف النقال للحواسيب وغيرها من األجهزة اإللكترونية للمستهلك المحمولة، 

أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة االلكترونية النقالة والمحمولة باليد والحواسيب، البرامج 

أدوات البرامج على شكل منشورات/ دليل  لالستخدام المتعلق بالمنشورات االلكترونية،

استكشاف الكتب، برامج الحاسوب للبحث وتحديد وجمع وفهرسة وربط والتنقل 

والحصول وتنزيل واستقبال وتشفير وفك تشفير وتشغيل وحفظ وتنظيم النصوص 

والبيانات والصور والرسومات البيانية والصوت والفيديو على شبكة حاسوب عالمية، 

ح االنترنت، الحواسيب النقالة وأجهزة االتصال النقالة، برامج الحواسيب برامج متصف

النقالة وأجهزة االتصال النقالة لتحسين قدرات التحميل والتنزيل للحواسيب والحواسيب 

النقالة وأجهزة االتصال النقالة، برامج الحاسوب لتمكين المحتوى والنص واالعمال 

ل السمعبصرية واالعمال االدبية والبيانات والملفات البصرية واالعمال السمعية واالعما

والمستندات واالعمال االلكترونية لتنزيلها والوصول اليها من خالل حاسوب أو غيرها 

من االجهزة االلكترونية للمستهلك المحمولة وبرامج االلعاب االلكترونية والحاسوبية 

عمال السمعبصرية وبرامج النشر، األعمال السمعية واألعمال البصرية واأل

والمنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل التي تضم الكتب والمجالت والصحف 

والدوريات والنشرات االخبارية واالدلة والمسابقات واالختبارات وكتيبات االستعمال 

حول مجموعة من المواضيع من بينها تلك التي تهم االطفال، البرامج القابلة للتنزيل 

ات الهاتف النقال في مجال تربية وتنمية الطفولة لتطوير المهارات على شكل تطبيق

المعرفية ومهارات العد والمهارات الحركية الدقيقة واللعب الخيالي واللغة والتعبير 

االبداعي، ألعاب الفيديو القابلة للتنزيل وبرامج وتطبيقات االلعاب التفاعلية للحاسوب أو 

لمستهلك المحمولة، برامج الحاسوب لتحويل ومشاركة غيرها من األجهزة االلكترونية ل

وإستقبال وتنزيل وتدفق وعرض وتحويل المحتوى والنصوص واألعمال البصرية 

واالعمال السمعية واالعمال السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات 

واسيب والمستندات واألعمال اإللكترونية عبر األجهزة االلكترونية المحمولة والح

وشبكات الحواسيب واإلتصاالت العالمية، برامج رقابة الوالدين، محوالت المعايرات 

التلفزيونية، أجهزة فك تشفير البرامج التلفزيونية، مجموعات محطات التلفزيون 

التفاعلي، البرامج للتلفزيونات التفاعلية، التلفزيونات التفاعلية المتصلة باإلنترنت، 

زيع الشحنة للتلفزيونات التفاعلية المتصلة باإلنترنت، برامج أجهزة االستقبال وتو

الحاسوب للتلفزيونات التفاعلية واأللعاب و/أو المسابقات التفاعلية، أجزاء وقطع غيار 

وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة سابقاً واألوراق والورق المقوى والبضائع 

جليد الكتب والصور المصنوعة من هذه المواد على شكل مطبوعات ومواد ت

والقرطاسية وقوالب الطباعة والمواد المطبوعة في مجال الحواسيب والحواسيب 

اللوحية والمواد المطبوعة في مجال المنتجات المتعددة الوسائط والمنتجات التفاعلية 

والخدمات على الخط مباشرة )اإلنترنت( والمنشورات المطبوعة والكتب والمجالت 

لدوريات والمطويات والكتيبات والكراسات والكتيبات االرشادية ونشرات األخبار وا

والجرائد والمنشورات وبطاقات األعياد ومواد كتالوجات الدعاية واإلعالن والترويج 

والكتالوجات المتعلقة ببرامج الحاسوب ومطويات الحاسوب وكتيبات إستعمال الحاسوب 

مال أجزاء الحاسوب التشغيلية ومنشورات أجزاء الحاسوب التشغيلية وكتيبات إستع

وكتيبات توضيح للمستخدمين حول أجزاء الحاسوب التشغيلية وكتيبات إستعمال 

للمستخدمين حول الحاسوب والمنشورات المتعلقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية 
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واألدوات والكتالوجات المتعلقة باألجهزة واألدوات الموسيقية والكتالوجات المتعلقة 

تلفزيون وأجهزة اإلتصاالت عن بعد األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والنقالة بال

إلرسال وإستقبال المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد اإللكتروني والفيديو والرسائل 

الفورية والموسيقى واألعمال السمعبصرية والمتعددة الوسائط وغيرها من البيانات 

وكتيبات تعليم الموسيقى والمجالت الموسيقية وملحقات الرقمية والكتب الموسيقية 

المكتب وكتب العناوين واألجندات ودفاتر تدوين المالحظات والتقاويم وملصقات 

اإلعالنات والصور المركبة وغير المركبة ومواد العرض والكتيبات للبيع مع أشرطة 

راض اللّعب، أدوات الصوت و االجزاء والقطع للمنتجات المذكورة سابقا واأللعاب وأغ

الرياضة وأدوات الرياضة البدنية )الجمباز( غير واردة بالفئات األخرى، الوحدات 

المحمولة باليد للّعب باأللعاب اإللكترونية غير الوحدات المعدة لإلستخدام مع أجهزة أو 

شاشات عرض خارجية، األلعاب المندرجة على األجهزة النقالة المحمولة باليد، 

األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد، األلعاب واأللعاب اإللكترونية وألعاب األجهزة و

الفيديو، أجهزة التحكم بوحدات التحكم لأللعاب، ألجهزة ألعاب الحاسوب، حافظات حمل 

معدّة خصيصاً لوحدات األلعاب المحمولة باليد والحواسيب اللّوحية، أآلت ألعاب الفيديو، 

ب الفيديو، أجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك المزودة بكاميرا، أجهزة التحكم باآلت ألعا

أجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك، أجهزة التحكم وعصا التحكم بأجهزة ألعاب الفيديو 

للمستهلك، األغشية الواقية ألجهزة التحكم بأجهزة ألعاب الفيديو للمستهلك، أجهزة 

عرض البلوري السائل، لُعب ألعاب األلعاب االلكترونية المحمولة باليد مع شاشات ال

الورق وملحقاتها، اآلت وأجهزة األلعاب، قطع وملحقات المعدات الرياضية للبضائع 

السابقة الذكر واإللكترونيات للمستهلك واألعمال السمعية واألعمال البصرية واألعمال 

لعاب السمعبصرية القابلة للتنزيل وبرامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية واأل

والمنشورات اإللكترونية المتضمنة الكتب والمجالت والصحف والدوريات ونشرات 

األخبار وكتيبات اإلستعمال حول مواضيع عدة مقدمة عبر شبكات الحاسوب العالمية 

والشبكات الاّلسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية واألعمال السمعية واألعمال 

قابلة للتنزيل واأللعاب وبرامج الحاسوب واأللعاب البصرية واألعمال السمعبصرية ال

والمنشورات المتضمنة الكتب والمجالت والصحف والدوريات ونشرات األخبار 

وكتيبات اإلستعمال حول مواضيع عدة لإلستخدام على األجهزة اإللكترونية والمنتجات 

فالم وألعاب اإللكترونية للمستهلك والكتب والمنشورات اإللكترونية والموسيقى واأل

الفيديو والدوريات وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة، اللٌّعب واأللعاب والمالبس 

واألكسسوارات والمنتجات الرياضية والوحدات المحمولة باليد للّعب باأللعاب 

اإللكترونية واألجهزة واأللعاب االلكترونية المحمولة باليد واأللعاب واأللعاب 

لفيديو والتخزين اإللكتروني للبيانات اإللكترونية والمحتوى المتعدد اإللكترونية وألعاب ا

الوسائط، إنشاء فهارس للمعلومات على اإلنترنت والمواقع والموارد األخرى المتاحة 

على شبكات الحاسوب العالمية لألخرين، توفير قاعدة بيانات قابلة للبث على الخط 

منتجات للمستهلك المتعلقة بالكتب مباشرة )اإلنترنت( متضمنة معلومات حول ال

واإللكترونيات للمستهلك وألعاب الفيديو واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية 

واللُّعب واأللعاب والمالبس واالكسسوارات والضائع الرياضية وأدوات تحسين المنزل 

ترنت( قابل واللّوازم ولوازم السيارات، توفير دليل لإلعالنات على الخط مباشرة )اإلن

للبحث متضمن السلع والخدمات التي يوفرها البائعون اآلخرين على الخط مباشرة 

 دون غيرها. 95)اإلنترنت( والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فردي   -سمارت تكنولوجى    -ان طارق سعيد مصطفي سيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -مساكن شيراتون   -مساكن االديب علي ادهم 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 3ى مجال منتجات الفئة رقم   95دعاية و اعالن و استيراد و تصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى  Sدبليو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصية بسيطةشركة ت -الحفناوي للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القطاع الصناعي االول امام ميناء العين السخنة الهيئة العامة للمنطقة  7مصنع رقم 

 محافظة السويس -عتاقة السويس  -االقتصادية لقناة السويس 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االسمدة الزراعية  95خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 95الفئة 

 .6بالفئة 
 

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

كال على حدى  FYAالحروف اى اتش سى  
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2262 

 :التسجيل بإسم طال
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -السيد عبد الرحمن سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -بورسعيد  -المناخ  -شارع مالك والسواحل ملك عبده سالم 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى والبيع  - 95الفئة 

لتجزئة والجملة واالستيراد والتصدير والبيع بالتجزئة والجملة عبر االنترنت االعالن با

والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر توفير المعلومات التجارية عبر الموقع على 

  95شبكة االنترنت وذلك على المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  RWالحروف ايه اس  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

كايمان  9266-6جراند كايمان كيه واى   207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 95الفئة 

 95بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    2975206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6كيه واى   -جراند كايمان  - 207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 95الفئة 

 95بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -متد كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6كيه واى    -جراند كايمان  -  207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 95الفئة 

 95بالفئة رقم 
 

657466االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  في والية ديالوير -بامبيرنيكيل اسوشيتس , ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

. الواليات المتحدة  69627ميسوري  -اس او. جيير رود اس تي. لويس  9692

 االمريكية

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و ادارة اعمال و تفعيل  - 95الفئة 

دمات تقديم المساعدة التقنية في النشاط المكتبي و خدمات منح االمتياز و تحديدا خ

تأسيس و/او تشغيل المطاعم و المقاهي و خدمات الطلب االلكتروني عبر الحواسيب و 

خدمات ادارة برامج والء الزبائن التي تقدم للزبائن المسجلين أصناف علي القائمة 

و /او  مجانية او بخصم خدمات الوالء للزبائن و خدمات نوادي الزبائن للغايات التجارية

 دون غيرها 95الترويجية و /او االعالنية الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بولندى الجنسية  -فرد    -اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بولندا -برزيميسل  722 - 97’ ايه  62يو ال . جرونفالدزكا 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تجميع تشكيله واسعه من البضائع لصالح الغير ما عدا نقلها وذلك  - 95الفئة 

خالل لتمكين الزبائن من معاينتها بشكل مريح وشرائها وقد تقدم مثل هذه الخدمات من 

متاجر البيع بالتجزئة او اسواق البيع بالجمله او كتالوجات الطلب عبر البريد المباشر او 

بواسطة االوساط االلكترونية مثل المواقع االلكترونية او برامج التسوق التليفزيونية 

 . 9في مجال الفئة  95الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة  -ايه بي ال لوجيستيكس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 692522سنغافورة  -, ذا متروبوليس   2- 65نورث بونا فيستا درايف , رقم  3

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ادارة االعمال و هي ادارة الخدمات اللوجيستية و الخدمات  - 95الفئة 

اللوجيستية العكسية و خدمات سلسة التوريد و إظهار سلسة التوريد و التزامن و التنبؤ 

بالطلب و الطلب و عمليات توزيع المنتجات المنتجات لالخرين و خدمات االستشارات 

علقة بتوزيع المنتجات و خدمات ادارة العمليات و سلسة التوريد و نظم التجارية المت

االنتاج و حلول التوزيع و خدمات ادارة المعلومات و معالجة الشحنات و اعداد 

 95مستندات الشحن و الفواتير و ادارة المخزون و تخطيط االنتاج بالفئة رقم 
 

  OLIGWIGAWاالشتراطات        :      التنازل عن  
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -ال تى دى  -هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنجز كو 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهوريه  -  662200شينيانج  -دادونج ديستريكت   -دونجوانج ستريت  93رقم 

 الصين الشعبيه

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ترويج المبيعات )لالخرين( ،استشارات فى ادارة وتنظيم االعمال  - 95الفئة 

ر ،تجميع المعلومات فى قواعد بيانات الكمبيوتر ،خدمات وكالة االستيراد والتصدي

،تنظيم المعارض لغايات تجارية او اعالنية ،خدمات وكاالت االنباء التجارية ،خدمات 

 95التسويق ،خدمات الدعاية واالعالن ،الدعاية واالعالن ،االعالن بالراديو بالفئة رقم 
 

 0443527االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    2976359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  06

 القاهرة   - النزهة

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع والشراء واغراض التسويق والمعارض وعرض البضائع  - 95الفئة 

 22في مجال الفئه  95الواردة بالفئه 
 

وغيرها 640330االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوري الجنسية -فرد  -محمد المأمون محمد امين دبل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا   -ادلب  

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

ه وخدمات البيع خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال التجاري - 95الفئة 

 20 - 22فى مجال الفئات  95بالتجزئة الوارد بالفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية مصرية -مصطفى عبد المنعم عبد الحميد عثمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم باب شرق  -االزاريطة -ش على الخشخانى  6

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

لبيع بالتجزئة وجميع الخدمات االستيراد ، التصدير ، التجاره ، التوزيع ، ا - 95الفئة 

  62،  5فى مجال الفئات  95الواردة بالفئة 
 

650310العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ت والصناعات الكيماوية ) باكين (  شركة البويا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  6

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 2فى مجال الفئة رقم  95االستيراد والتصدير بالفئة رقم  - 95الفئة 
 

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

على حدى    EGFالتنازل عن البيان التجارى وعن مقطع العالمة فيكس   - 213272العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عالء الدين السيد محمد سلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 5محل رقم  -الموسكى  -ش بورسعيد  936

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

وادارة وتوجيه االعمال التجارية وخدمات البيع  خدمات االستيراد والتصدير - 95الفئة 

وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت وخدمات البيع بالتجزئة والدعاية واالعالن 

 فقط 2-7فى مجال الفئات  95والتسويق بالفئة رقم 
 

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

لكرة االرضيةا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية الدور ا A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 95الفئة 

،  92، 96،  92،  23،  22،  66،  5فى مجال الفئات  95الخدمات الواردة بالفئة 

99 . 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977735 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  الدور االول A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى   -الجناح الجنوبي 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 95الفئة 

 ، 92، 96،  92،  23،  22،  66،  5فى مجال الفئات  95الخدمات الواردة بالفئة 

99  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اسامه محمد مزهر وشركاه -الشركة االهلية للزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم اللبان  -ر محمد احمد مزه -شارع الباب االخضر  22

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية فى مجال المنتجات   - 95الفئة 

 95خدمات الدعاية واالعالن وجميع خدمات الفئة  0الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة توب كوزمتيك  -محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجماليه  -ش بور سعيد  009

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95ة الدعاية واالعالن بالفئ - 95الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -امير يونان جرجس تاوضروس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر    -اهره الق -القاهره الجديده  -ثان  5عماره  - 67مجموعه  -مدينة الرحاب  

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال التجاريه والدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير الوارده بالفئة رقم  - 95الفئة 

  67-66-7فى مجال الفئات  95
 

وغيرها  214557االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    2977330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة باص للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش جزيرة العرب  26

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95جيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى بالفئه الدعاية واالعالن وإدارة وتو - 95الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -م م(  ايه اند ام لمالبس الزفاف )ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدنية نصر   -المنطقة السادسة   -ش محمد حسن بدران 60

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 25فى مجال المالبس بالفئة رقم  95تجارة المالبس بالفئة رقم   - 95الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وققائمة طبقا لقوانين  -انفينيكس تكنولوجي ليميتد  

 هونج كونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايه / اف ساوث تاور وورلد فيناس  سي تى لر هاربور سيتى 69-65-25ار ام اس 

 كانتون ار دى تي اس تي كي ال ان هونج كونج  

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن تزيين واجهات المحالت التجارية عرض السلع  - 95الفئة 

لى وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة تاجير قواعد تاخير االت البيع عرض السلع ع

البيع توفير أسواق عبر االنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات ترويج المبيعات 

خدمات وكاالت  -لالخرين االدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات من االخرين 

 95االستيراد والتصدير بالفئة رقم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية مينيسوتا  -انك  -تارجت براندز 

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  - 55029مينيسوتا  -ينيا بوليس م - 9665 -تى بى اس   -نيكوليت مول  6222

 الواليات المتحدة االمريكية

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة والمتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة عبر  - 95الفئة 

 دون غيرها  95االنترنت الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -لينكدان كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 30225كاليفورنيا   -سانيفال  -مودى افينيو   -دابليو  6222

 ريكيه األم

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفيعل النشاط المكتبي؛  - 95الفئة 

خدمات الشبكات األعمال التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق 

تتضمن فرص  والترويج للشركات؛ توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت،

العمل والوظائف واالستفسارات واألجوبة المهنية؛ تقديم المعلومات عن المنتجات 

والخدمات واألحداث واألنشطه وتقديم االقتراحات بشأنها؛ تنظيم وإدارة معارض العمل 

والتوظيف؛ خدمات التسكين ]التعيين[ في الوظائف والخدمات االستشارية للموارد 

ع وخدمات اآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ البشرية؛ الترويج لسل

تسهيل تبادل وبيع منتجات وخدمات الغير ]أطراف ثالثة[ عبر شبكات الكمبيوتر 

وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الخيرية، وال سيما تعزيز الوعي العام باألنشطة الخيرية، 

نية واألنشطة التطوعية؛ توفير وأنشطة التصدق، والخدمات المجتمعية، واألنشطة اإلنسا

خدمات شبكات التواصل الوظيفي عبر اإلنترنت والمعلومات في مجاالت التشغيل، 

والتوظيف، والموارد الوظيفية، وقوائم الوظائف؛ خدمات التوظيف والتسكين ]التعيين[ 

في الوظائف؛ خدمات التجارة اإللكترونية، وهي توفير مجتمع على اإلنترنت لإلعالن 

لتسويق؛ استضافة المعارض والمؤتمرات والندوات ومناسبات التواصل ألغراض وا

األعمال، واستشارات األعمال، وتطوير األعمال؛ تقديم الخدمات االستشارية في 

مجاالت استراتيجيات األعمال واألداء ومبادرات األعمال ]األعمال التجارية[؛ خدمات 

والحكومات والمؤسسات التعليمية  استشارات األعمال لمساعدة مديري األعمال

والمجتمعية في صنع القرار وتطوير االستراتيجيات؛ تقديم المشورة للشركات 

والحكومات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات من خالل استخدام األدوات والتقنيات 

االستشارية التي تمكن من اتخاذ القرارات اإلستراتيجية لألعمال؛ تقديم الخدمات 

ارية إلدارة مشاريع األعمال ]األعمال التجارية[، وهي التنبؤ بنتائج المشروع االستش

وتعديل تنفيذ المشروع لزيادة احتماالت النجاح في مشاريع تحويل األعمال ]األعمال 

التجارية[؛ البحوث واالستشارات في مجاالت تنمية األعمال وتنمية المجتمع والتعليم 

ستشارات في مجاالت العلوم السياسية؛ خدمات ومناطق األحياء، والبحوث واال

استشارات األعمال ]األعمال التجارية[، وهي التنبؤ والتحليل المالي، وأبحاث السوق 

وتجميع البيانات؛ إعداد تقارير األعمال ]األعمال التجارية[؛ تحديد واختيار وتوجيه 

مات والمؤسسات النصح وتقديم خدمات تبادل المعلومات لألعمال والشركات والحكو

التعليمية والمجتمعات؛ تنظيم منتدى لتبادل المعلومات والترويج له بين الشركات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

والحكومات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات من خالل استخدام شبكة كمبيوتر عالمية 

يتم تحديثها وصيانتها؛ استشارات األعمال، وهي توجيه النصح للشركات والحكومات 

مية والمجتمعات حول مجاالت السياسات المتعلقة باألعمال ]األعمال والمؤسسات التعلي

التجارية[ وتحسين وتحقيق الدرجة المثلى من األداء التنظيمي وخطط وأساليب التسويق 

والتصنيع والتوزيع؛ االستشارات السياسية؛ تقديم المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية؛ 

عمال وخدمات المعلومات؛ تقديم االستشارات فيما تقديم االستشارات فيما يتعلق باأل

يتعلق بإدارة األعمال؛ تقديم االستشارات فيما يتعلق بتنظيم األعمال؛ خدمات المعلومات 

وخدمات النصح والخدمات االستشارية فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله بالفئة 

  95رقم 
 

 0471532مع العالمة رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972752 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اس ايه ام اس للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية واالنتاج الداجنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش أسعد روض الفرج القاهرة 55انى بالعقار رقم بالدور الث  3رقم 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال ويافطة المحاالت  - 95الفئة 

التجارية وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن 

 62 فى مجال الفئة 95والتسويق بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

ت التجاريه ترفينا لالستيراد والتصدير والتوكيال  -الفريد ريمون الفريد  وشريكته 

شركة   -وتصنيع طلمبات المياة بجميع انواعها والمحركات الكهربائية بجميع انواعها  

 توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وسط البلد  -ش نجيب الريحانى  07

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

المياه الواردة بالفئة فى مجال طلمبات  95جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم   - 95الفئة 

 7رقم  
 

664161االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973667 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة لورد للتجارة والصناعة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -بورسعيد  -حى شرق  -ش صفيه زغلول  62 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

استيراد وتصدير وتجارة ومنافذ بيع التجزئة والجمله والوكالة التجارية  - 95الفئة 

وتوفير سوق عبر االنترنت التجارة االلكترونية والكتولوجات البريدية والمرتبطة 

بمنتجات شفرات وماكينات الحالقة أدوات الحالقة فرش وكريم وصابون وفوم وجيل 

الحالقة والمنتجات المكلملة الغراض الحالقة ومعجون االسنان وفرش االسنان العطور 

زيوت عطرية كافة االجهزة الكهربائية وااللكترونية وجميع أنواع البطاريات وجميع 

 95هذه الخدمات بالفئة 
 

003647العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -طات        :      االشترا
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة لورد للتجارة والصناعة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -بورسعيد  -حى شرق  -فيه زغلول ش ص 62 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

استيراد وتصدير وتجارة ومنافذ بيع التجزئة والجمله والوكالة التجارية  - 95الفئة 

وتوفير سوق عبر االنترنت التجارة االلكترونية والكتولوجات البريدية والمرتبطة 

الحالقة فرش وكريم وصابون وفوم وجيل  بمنتجات شفرات وماكينات الحالقة أدوات

الحالقة والمنتجات المكلملة الغراض الحالقة ومعجون االسنان وفرش االسنان العطور 

زيوت عطرية كافة االجهزة الكهربائية وااللكترونية وجميع أنواع البطاريات وجميع 

 95هذه الخدمات بالفئة 
 

003647ع العالمة رقم العالمة مرتبطة م -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة   -فجن  -محمد محسن وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -جوزة  الع -شارع نجيب محفوظ   66القبليه بالعقار رقم  2شقة 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الورق المناديل  95توريدات عمومية االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 

 المناديل الورقية المعطرة  -الورقية 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    2973679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مستور للمالبس الداخلية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ش البطراوى من عباس العقاد 3بالمركز التجارى جنبنه مول  Aبالدور  95المحل 

 القاهرة   -مدينة نصر 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المحال التجارية ويافطة المحالت واالستيراد والتصدير بالفئة رقم  - 95الفئة 

 25فى مجال الفئة  95
 

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

265672العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2999557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/20/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة سويسرا   -شوب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -زيورخ  2226،  92بارنجاس 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التامين وخدمات إعادة التامين وخدمات سمسرة التامين وخدمات  - 96الفئة 

االكتتاب في التامين وتوفير بوابة على موقع على االنترنت في خدمات التامين بالفئة 

 96رقم  
 

230622االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    2952672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة راما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -إبينى  -الدور الخامس ، البرج الثالث ، نكستراكوم ، سيبيرسيتي 

 موريشيوس

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

وغيرها 041103العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ش.م.م  -يراميدز أف سى شركة ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه   -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية  622فيال 

 القاهرة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  - os  toh ev  - e e l روف للفنادق ش .ذ.م. م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات   -دبى   -شارع الشيخ زايد  -مكتب إعمار العقارية   

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع خدمات الفئة رقم   - 96الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -ياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد كاين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6كيه واى    -جراند كايمان  207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

عقاريه بالفئة رقم خدمات التأمين الشؤون التمويليه الشؤون الماليه والشؤون ال - 96الفئة 

96  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9266-6كيه واى   -ايمان جراند ك 207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين الشؤون التمويليه الشؤون الماليه والشؤون العقاريه بالفئة رقم  - 96الفئة 

96 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6كيه واى   -جراند كايمان  207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الماليه والشؤون العقاريه بالفئة رقم  خدمات التأمين الشؤون التمويليه الشؤون - 96الفئة 

96  
 

 657460االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصرية شرك -بنك تنميه الصناعيه والعمال المصري  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -قسم االزبكيه   -شارع الجالء 66

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96التمويل المالى واالستثمارات الماليه الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى   b d iالحروف اى دى بى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جى سى جى  -جلوبال كابيتال جروب لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس  -المنطقة الخامسة  -الحى الثانى  26فيال 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96االستثمارات العقاريه والخدمات الماليه الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -يراتون مساكن ش -الدور الرابع  - 026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  06

 القاهرة   -النزهة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96خدمات استشاريه تمويليه وعقاريه وماليه الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

وغيرها  640332االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية ..-البنك االهلى المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -كورنيش النيل بوالق  6627

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع االعمال المصرفية المتعلقة بالبنوك فئة  - 96الفئة 
 

70027تراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االش
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المنصورية  -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  2

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    2922522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/66/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنك القاهرة _ ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطقة الثانية  -ش الدكتور مصطفى ابو زهرة  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96اعمال البنوك واالعمال المصرفيه بالفئة  - 96ة الفئ
 

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

241347بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2900779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2266 

 :التسجيل بإسم طال
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اآلهلية للتجارة ابالينس   -وليد عبد الحليم السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -الجبل االخضر االستثمارى  -الجبل االستثمارى  62محل رقم ج عمارة 

 القاهرة 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 ما عدا  خدمات  الصيانة .   97رقم  جميع خدمات الفئه  - 97الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/20/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن مصرية  -براهيم وشريكه محمد ا -شركة الوطنية لخدمات السيارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حدائق    -عزبة كامل صدقى  -ش مصطفى البطروخ من شارع عمرو ابن العاص  

 الدور االول وق االرضى   -حلوان 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 رات فى مجال السيا 97مركز خدمة وصيانه الواردة بالفئة رقم  - 97الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/25/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ماى اتش دى ميديا منطقه حره  ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -دبى  -الم مدينة دبى لألع 6مبنى بوتيك اوفيس مكتب رقم 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع , و جميع الخدمات  - 97الفئة 

  3في مجال الفئة  97الواردة بالفئه 
 

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

على حدى    RARAالتنازل عن مقطع العالمة عرب   --الحروف كال على حدى 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركه مطار القاهرة لخدمات الركاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النزهه -مساكن شيراتون  -ص شارع الشهيد  سيد زكريا  2

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

  97مراكز صيانه سيارات الواردة بالفئة رقم  - 97الفئة 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    2976062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة مصر روسيا لالستثمار والتنمية الزراعيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امام قصر  -ثان طنطا  -امام قصر ثقافه طنطا   -الدور الخامس     -ش المتحف  0

 الدور الخامس  -فة الثقا

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97مجال الزراعه الصحراويه االستصالح الزراعى الوارد بالفئة رقم  - 97الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئوليه محدودة  -ال تى دى   -هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنجز  كو 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يه جمهور - 662200شينيانج   -دادونج ديستريكت   -دونجوانج ستريت  93رقم 

 الصين الشعبيه 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات صيانة وإصالح السيارات ،محطات خدمة المركبات ) التزود  - 97الفئة 

بالوقود والصيانة ( ،تلميع المركبات ،تشحيم المركبات ،صيانة المركبات ،تنظيف 

ة المركبات ،خدمات اصالح اعطال المركبات ،معالجة المركبات بمواد مضاد

 97للصدأ،خدمات شحن بطارية المركبات ،اعادة تلبيس االطارات بالمطاط بالفئة رقم 
 

0267375االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -ة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  06

 القاهرة  -النزهة 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97التركيب والتجميع بالفئة خدمات انشاء المبانى واالصالح و - 97الفئة 
 

وغيرها 640336االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هاوسينج افريكا كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

تى اتش فلوور اوربيس كورت،   5سى/او دولفين ماناجمينت سيرفيس ال تى دى ، 

 بورنيز ، موريشيوس -ستريت جيان روود ، كواتر  692

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إنشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب أو التجميع وجميع هذه  - 97الفئة 

 والترد ضمن فئات اخرى  97ات واردة بالفئة الخدم
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هاوسينج افريكا كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور اوربيس كورت ،  5ت سيرفيس ال تى دى، ه سى/او دولفين ماناجمين

 موريشيوس -بور نيز  -ستريت جيان روود ، كواتر  692

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع وجميع هذه  - 97الفئة 

 والترد ضمن فئات اخرى 97الخدمات واردة بالفئة 
 

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

653021بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سة طبقا لقوانين والية نيفاداشركة امريكية مؤس -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 32623تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  062

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية بما في ذلك البث اإللكتروني للملفات  - 92الفئة 

ة المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت الصوتية والمرئي

األخرى، توفير لوحات اإلعالنات اإللكترونية على الخط مباشرة لنقل الرسائل بين 

مستخدمي الحاسوب في مجال المعلومات حول المنتجات االستهالكية، خدمات البث 

لكتروني،الخدمات السلكية المباشر الكترونيا، تسليم الرسائل عن طريق البث اإل

والالسلكية بما في ذلك اإلرسال اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية والوسائط 

المتعددة المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى، 

البث الصوتي للكلمة المنطوقة والموسيقى والحفالت الموسيقية والبرامج اإلذاعية، 

االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق، خدمات المراسلة الالسلكية للنصوص  خدمات

والرسائل الرقمية ، االتصال عبر قارئات الكتب اإللكترونية الالسلكية، توفير الوصول 

إلى قاعدة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين فيما 

الصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب يتعلق بالموسيقى والكتب واألفالم و

واللعب والسلع الرياضية واإللكترونيات والعروض المتعددة الوسائط وأشرطة الفيديو 

وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنزلية والسلع االستهالكية وأعمال تقييم 

روني للمعلومات والبيانات، المنتج و معلومات الشراء على شبكة اإلنترنت،النقل اإللكت

البث الصوتي ونقل الوسائط الرقمية التعليمية والترفيهية، خدمات االتصاالت لنقل 

والتخزين المؤقت الوصول إلى و تنزيل وتدفق وبث ومشاركة و عرض وتهيئة و نسخ 

و نقل الرسائل النصية والصور والصوت والفيديو والبيانات عن طريق شبكات 

كية والالسلكية وشبكات االتصاالت الالسلكية واالنترنت، توفير منتديات االتصاالت السل

اإلنترنت وغرف الدردشة على شبكة اإلنترنت والمجتمعات على االنترنت إلرسال 

الرسائل بين مستخدمي الحاسوب، وتوفير الوصول إلى كتب الدليل على االنترنت 

ترونية و المدونات ومواد المراجع على وقواعد البيانات واألحداث الحالية والمواقع االلك

االنترنت،توفير الوصول إلى األجهزة المساعدة أو األجهزة اإللكترونية على شكل توفير 

خدمات توصيل اتصاالت سلكية وال سلكية لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعية 

ارئات واألعمال البصرية واألعمال السمعية البصرية والوسائط المتعددة بين الق

اإللكترونية والهواتف المحمولة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

الرقمية النقالة وأالجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب، تدفق المواد السمعية والبصرية 

والسمعية البصرية عن طريق شبكة اإلنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب أو 

غرف الدردشة على اإلنترنت ومنتديات اإلنترنت والمجتمعات االتصاالت، وتوفير 

على االنترنت لنقل الصور والفيديو والنصوص والبيانات والصور وغيرها من األعمال 

اإللكترونية، نقل الصوت ) البث الصوتي ( ، نقل البث الشبكي، وتوفير شبكة إلكترونية 

وص واألعمال المرئية واألعمال تمكن المستعملين من الوصول وتقاسم المحتوى والنص

السمعية واألعمال السمعية البصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق 

واألعمال اإللكترونية ، وتوفير خدمات الشبكة عبر اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من 

مشاركة المحتوى والصور والفيديو والنصوص والبيانات واألشكال وغيرها من 

ألعمال المتعلقة بالترفيه بما في ذلك األفالم والتلفزيون واألعمال السمعية والبصرية ا

والموسيقى واألعمال السمعية والكتب واألعمال المسرحية واألعمال األدبية واألحداث 

الرياضية واألنشطة الترفيهية وأنشطة التسلية والبطوالت والفنون والرقص واألعمال 

والتعليمات الرياضية والنوادي واإلذاعة والكوميديا والمسابقات الموسيقية و المعارض 

واألعمال البصرية واأللعاب واللعب والمهرجانات والمتاحف والحدائق واألحداث 

الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية واألزياء 

الحرة والرياضيات واألعمال  وعروض الوسائط المتعددة والتاريخ واللغة والفنون

والعلوم والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والرياضة والفنون،وعلم النفس والفلسفة،، 

توفير موقع الكتروني يتيح لمستخدمي الحاسوب القدرة على نقل وتخزين مؤقت واستالم 

وتنزيل وتدفق وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة المحتوى والنصوص واألعمال 

ة واألعمال الصوتية واألعمال السمعية والبصرية واألعمال األدبية والبيانات المرئي

والملفات و الوثائق واألعمال اإللكترونية ، توفير موقع الكتروني يمنح مستخدمي 

الحاسوب القدرة على نقل والتخزين المؤقت واستقبال وتنزيل وتدفق وبث وعرض 

وص والبيانات واألشكال واألعمال وتهيئة ونقل وتبادل الصور والفيديو والنص

اإللكترونية األخرى، توفير بوابات على االنترنت للترفيه في مجال األفالم والتلفزيون 

واألعمال السمعية البصرية والموسيقى واألعمال السمعية والكتب واألعمال المسرحية 

ة والبطوالت واألعمال األدبية واألحداث الرياضية واألنشطة الترفيهية وأنشطة التسلي

والفن والرقص واألعمال الموسيقية والمعارض والتعليمات الرياضية والنوادي 

واإلذاعة والكوميديا والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب واللعب والمهرجانات 

والمتاحف والحدائق واألحداث الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة 

ألزياء وعروض الوسائط المتعددة، خدمات االتصاالت السلكية و واألحداث الجارية وا

الالسلكية بما في ذلك، توفير لوحات النشرات اإللكترونية المباشرة إلرسال الرسائل بين 

مستخدمي الحواسيب فيما يتعلق بالترفيه، وتوفير غرف الدردشة التفاعلية إلرسال 

مجموعة واسعة من المواضيع،  الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين بشأن

البث اإللكتروني لالستعراضات الترفيهية والمعلومات من خالل شبكات الحاسوب 

واالتصاالت، توفير االتصاالت اإللكترونية للمدونات، توفير غرف الدردشة 

اإللكترونية ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، توفير منتديات لالتصال عبر اإلنترنت في 

اب اإللكترونية، توفير الفيديو )عند الطلب( من ألعاب الحاسوب، منح مجال األلع

المستخدمين الذين يتمتعون بحق الوصول إلى شبكات االتصال االلكترونية عن طريق 

االتصاالت السلكية و الالسلكية منحهم وسائل تحديد وتعيين وتجميع وتوزيع وإدارة 

معالجات الحاسوب ومستخدمي البيانات والروابط إلى خوادم حواسيب الغير و

الحواسيب، وتوفير كتب دليل ألرقام هواتف وعناوين أعمال وعناوين البريد اإللكتروني 

وعناوين شبكة الصفحة الرئيسية وعناوين وأرقام هواتف األفراد واألماكن والمنظمات، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

ة توفير لوحة إعالنات إلكترونية تفاعلية على االنترنت في مجال نشر الكتب الهزلي

والترفيهية والقطاع الترفيهي، الوصول إلى المعلومات وإدارة البيانات عن بعد من أجل 

توصيل المحتوى الالسلكي إلى الحواسيب المحمولة باليد وأجهزة الحاسوب المحمولة 

واألجهزة اإللكترونية النقالة، نقل القسائم اإللكترونية عن طريق األجهزة النقالة 

ات والمعلومات بالوسائل االلكترونية على شكل الحاسوب أو واإلنترنت، نقل البيان

الكابل أو الراديو أو الطابعة التلفونية ) عن بعد( و الرسائل التلفونية أو الهاتف أو 

الهاتف المحمول أو البريد اإللكتروني أو الموجات الصغيرة أو شعاع الليزر أو أقمار 

إلرسال اإللكتروني للصوت والبيانات و االتصاالت أو وسائل االتصال اإللكترونية، ا

 دون غيرها. 92األشكال من خالل شبكة االتصاالت العالمية والواردة بالفئة 
 

وغيرها 570300االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2952925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/25/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -32623واشنطن ’ تيرى افنيو ان , سياتل  062

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

ت االتصاالت وتحديداً االرسال االلكتروني للملفات االتصاالت، خدما - 92الفئة 

المتدفقة والملفات السمعية والفيديوية القابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات 

التواصل األخرى، توفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة )االنترنت( 

ات للمستهلكين، خدمات إلرسال الرسائل بين المستخدمين فيما يتعلّق بمعلومات المنتج

البث عبر االنترنت، االرسال االلكتروني للملفات المتدفقة والملفات السمعية والفيديوية 

والمحتويات متعددة الوسائط القابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات التواصل 

األخرى، البث الصوتي للكلمات المحكية والموسيقى والحفالت وبرامج اإلذاعة، خدمات 

مات االتصال الالسلكية وخدمات النصوص واالرقام الرقمية والرسائل الالسلكية حز

والتواصل عن طريق قارئات الكتب االلكترونية الالسلكية، توفير الولوج إلى قاعدة 

بيانات تفاعلية إلرسال رسائل بين المستخدمين والمشتركين بما يتعلق في الموسيقى 

وبرامج التلفزيون واأللعاب والدمى والسلع والكتب واألفالم والصور المتحركة 

الرياضية وااللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية 

واالدوات والبضائع المنزلية االستهالكية االخرى ومعلومات عرض وشراء المنتج على 

وارسال الوسائط االنترنت، االرسال االلكتروني للمعلومات والبيانات، البث السمعي 

الرقمية التعليمية والترفيهية، خدمات التواصل إلرسال التخزين المؤقت والولوج 

واستالم وتنزيل وتدفق وبث ومشاركة وعرض وتنسيق ومطابقة ونقل النص والصور 

والملفات السمعية والفيديو والبيانات عبر شبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت 

ير منتديات انترنت وغرف المحادثة على الخط مباشرة الالسلكية واالنترنت، توف

)االنترنت( والمجتمعات على الخط مباشرة )االنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي 

الحاسوب، توفير الولوج إلى أدلة الكترونية وقواعد بيانات ومواقع المناسبات الحالية 

(، توفير الولوج إلى أجهزة والمدونات والمواد المرجعية على الخط مباشرة )االنترنت

المساعدة أو االجهزة االلكترونية في طبيعة توفير خدمات تواصل االتصاالت لنقل 

الصور والرسائل والملفات السمعية والبصرية وذات المحتوى السمع بصرية وأعمال 

الوسائط المتعددة بين القراء االلكترونيين والهواتف النقالة والهواتف الذكية واالجهزة 

االلكترونية المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة واألجهزة اللوحية أو الحواسيب، تدفق 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

الملفات السمعية والبصرية والمواد السمع بصرية عبر االنترنت او الحواسيب او 

شبكات االتصال االخرى، توفير غرف المحادثة على الخط مباشرة )االنترنت( 

الخط مباشرة )االنترنت( إلرسال الصور والفيديو ومنتديات االنترنت والمجتمعات على 

والنصوص والبيانات واألعمال االلكترونية االخرى، ارسال المدونات الصوتية، ارسال 

البث عبر االنترنت، توفير شبكة على الخط مباشرة )االنترنت( وتمكين المستخدمين 

السمعية للولوج ومشاركة المحتويات والنصوص واالعمال البصرية واألعمال 

واألعمال السمع بصرية واألعمال االدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال 

االلكترونية، وتوفير خدمات الشبكات على الخط مباشرة )االنترنت( التي تمكن 

المستخدمين من مشاركة المحتوى والصور والفيديو والنصوص والبيانات واألعمال 

ع الكترونية تعطي مستخدمي الحواسيب اإلمكانية االلكترونية االخرى، توفير مواق

الرسال وتخزين مؤقت واستقبال وتنزيل وتدفق وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة 

محتويات ونصوص وأعمال بصرية وأعمال سمعية وأعمال السمع بصرية وأعمال 

لخط أدبية وبيانات وملفات ووثائق وأعمال الكترونية، توفير البوابات الترفيهية على ا

مباشرة )اإلنترنت( في مجال األفالم والتلفزيون واألعمال السمع بصرية والموسيقى 

واألعمال المسموعة والكتب والمسرح واألعمال األدبية واألحداث الرياضية وأنشطة 

اإلستجمام واألنشطة لتغطية أوقات الفراغ والمباريات والفنون والرقص والمسرحيات 

مات الرياضية واألندية والراديو والمسرحيات الهزلية الغنائية والمعارض والتعلي

)الكوميديا( والمسابقات واألعمال المرئية واأللعاب واللعب باأللعاب والمهرجانات 

والمتاحف والحدائق واألحداث الثقافية والحفالت )الموسيقية( والنشر والرسوم 

تعددة، خدمات المتحركة واألحداث الجارية وعروض األزياء وعروض الوسائط الم

االتصاالت وبالتحديد توفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة )اإلنترنت( 

إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلّق بالترفيه، توفير غرف الدردشة 

التفاعلية على الخط مباشرة )اإلنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب 

تعلّق بمجموعة من المواضيع المختلفة واالرسال االلكتروني لالراء والمشتركين فيما ي

في الترفيه والمعلومات من خالل شبكات حاسوب واتصاالت وتوفير االتصال 

االلكتروني بالمدونات، توفير غرف دردشة على الخط مباشرة )اإلنترنت( ولوحات 

نترنت( لالتصال في النشرات االلكترونية وتوفير المنتديات على الخط مباشرة )اإل

مجال االلعاب االلكترونية، توفير ارسال فيديو حسب الطلب اللعاب الحاسوب، تزويد 

المستخدمين بزمن وصول لشبكات االتصاالت االلكترونية مع وسائل لتشخيص وتحديد 

وجمع وتوزيع و ادارة البيانات و الروابط الطراف ثالثة من خادمي الحاسوب ومعالجي 

تخدمي الحاسوب ووكاالت االنباء، توفير دليل الرقام الهاتف وعناوين الحاسوب ومس

العمل وعناوين البريد االلكتروني وعناوين الصفحة الرئيسية للشبكة وعناوين وارقام 

هاوتف االشخاص واالماكن والمؤسسات وتوفير لوحات نشرات الكترونية تفاعلية على 

الهزلية والترفيه وقطاع الترفيه  الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجال نشر الكتب

والوصول الى المعلومات ودارة البيانات عن بعد لاليصال الالسلكي للمحتويات الى 

الحواسيب المحمولة باليد والحاسوب المحمول و االجهزة االلكترونية المتنقلة، توفير 

 92لفئة المعلومات وخدمات النصح والمشورة المتعلقة بجميع ما ذكر انفا. الواردة با

 دون غيرها
 

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

وغيرها 570300مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979272 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -ش.م.م   -يراميدز أف سى شركة ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية   -أ   622فيال 

 القاهرة 

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 92الفئة 
 

ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضخة بالصورة االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9266-6جراند كايمان كيه واى   207ب  -رث فلور ون كابيتال بالس ص فو

 ايالند

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92االتصاالت بالفئة  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -ياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد كاين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9266-6جراند كايمان كيه واى   207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92االتصاالت بالفئة  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6جراند كايمان كيه واى   207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92االتصاالت بالفئة رقم  - 92الفئة 
 

657467االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئوليه محدودة  -ى ليمتيد جوانجزهو  هوادو نتوورك تكنولوجى كومبان

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بانيو ديستريكت  -ان دى رود  2وانبو  73# -واندا بالزا  6 -اف تاور بى   20

 الصين  -جوانجزهو   

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92ت الواردة بالفئه رقم االتصاالت وجميع الخدما - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977729 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

-----:          االشتراطات    
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية الد A2المبنى رقم  60B26بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى -الجناح الجنوبي  

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المنصورية  -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  2

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92رقم  جميع الخدمات الواردة بالفئه - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2973693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية   -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 30926اليتون افينيو ، بالو التو ،  سي ايه 626

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت االلكترونية ، تحويل  - 92الفئة 

وت البيانات والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط ، تحويل الرسائل والص

والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ، خدمات االتصاالت ، 

خدمات البث، خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو ، خدمات االتصاالت بالفيديو عبر 

الهاتف ، خدمات اتصاالت الصوت والبيانات ، تدفق البيانات ،توفير خدمات االتصال 

لنصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر بالصوت عبر االنترنت ، تقديم ا

 دون غيرها 92والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2262726 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/22/2222 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال تى دى فيكينج ريفيركريوزيز 

 بيرمودا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرمودا 66هاميلتون اتش ام  -شارش ستريت  2كالريندون هاوس 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دة لصالح ترتيب الرحالت السياحية ، اقامة رحالت لالماكن الجديرة بالمشاه  - 93الفئة 

االخرين ، خدمات االرشاد السياحى ، رحالت نهرية بواسطة القوارب ، االمداد 

بالمعلومات المتعلقة بالرحالت السياحية ، االمداد بالمعلومات المتعلقة بالرحالت النهرية 

بواسطة القوارب ، خدمات الرحالت السياحية تقدم برامج سياحية للمستهلك وجميع 

 دون غيرها 93يم الرحالت بالفئة مايتعلق بخدمات تنظ
 

331660العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2299762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/27/2223 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة ذات مسئولية محدود -الشركة الجديدة للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -بوالق  -ابراج نايل سيتى -أ شارع كورنيش النيل  2225

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 (93كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2923329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/22/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمود فوقى محمد هالل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ملك/ إبراهيم حمودة محمد حمودة  -السنبالوين  -شارع صبرى أبو علم 

 93 : المةــــــلعات اـــفئ
 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين للسلع والشحن بانواعه  - 93الفئة 

  96 - 92في مجال الفئات   93والتوكيالت التجارية والتخليص الجمركي الواردة بالفئة 

 92فيما عدا مجال عسل النحل الوارد بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2909753 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/66/2266 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذ م م شركة ذات مسئولية محدودة  -الحياة للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  -حى اللوتس  -الثامنة المنطقة  - 69عمارة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  23في مجال الفئة  93خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل بالفئة  - 93الفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2906292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/26/2267 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -اوتو باور لالستيراد والتصدير -محمد مصطفى محمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو  -عماره االيمان بملك نبيل محمد محمد ابراهيم  -شارع طريق كفر صقر 

 الشرقيه -كبير 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال قطع غيار السيارات الوارده  93نقل وتغليف وتخزين السلع بالفئه - 93الفئة 

 62بالفئه 
 

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

وف التنازل عن الحر - RFQIWAYF RQIL ALSFAالبيانات الوصفية دويتشه اوتو باور 

كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -رسة االنجيليزيه بجوارالمد -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق  622فيال 

 القاهرة

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 93الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -القاهره الجديده للصناعه والتجاره   -عبد الكريم عبدهللا وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اراضى المنطقه  -ب منطقة الصناعات المتنوعه  277 - 275قطعه   -القاهره الجديده 

 التجمع الثالث    -خنه العين الس -الصناعيه شمال طريق القطاميه 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93نقل ركاب وبضائع بجميع انواعها الوارده بالفئه رقم  - 93الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  RAالحروف ايه كى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 359عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9266-6جراند كايمان كيه واى   207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 النداي

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2975200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة محدود -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9266-6كيه واى    -جراند كايمان   - 207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93النقل والتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

204 

 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    2975252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9266-6كيه واى   -جراند كايمان  207ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

 657463االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين سنغافورة  -ايه بي ال لوجيستيكس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 692522, ذا متروبوليس سنغافورة  2-65نورث بونا فيستا درايف , رقم  3

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

اللوجيستية و الخدمات اللوجيستية العكسية  خدمات سلسة التوريد و الخدمات - 93الفئة 

و تعقب الطرود عبر الحواسيب و المواد الخام و غيرها من الشحن و خدمات التخزين 

و بالتحديد التركيب و التجميع الفرعي عمليات المرتجعات ووضع العالمات علي 

د و الشحن الوثائق و الطرود و المواد الخام و غيرها من البضائع االخري ,تعقب الطرو

 .93عبر شبكات الكمبيوتر و الشبكات الداخلية و االنترنت بالفئة 
 

  OLIGWIGAWاالشتراطات        :      التنازل عن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2977335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريةشركة  -شركة باص للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش جزيرة العرب  26

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93النقل وتنظيم الرحالت والسفر بالفئه  - 93الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    2972222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة باص للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش جزيرة العرب  26

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93بالفئه جميع الخدمات الواردة  - 93الفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى وعن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش.م.م  بنظام المناطق الحرة العامة  -ركة المصريه العالمية لالستثمارات الش

  37لسنة  2باالسكندرية وفقا للقانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -العامريه  -المنطقة الحرة العامة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93رقم  النقل وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للسيارات  ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -االوتو ستراد   -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93النقل وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة  - 93الفئة 
 

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

وضع العادى الحروف في ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -ليفة الخ -األوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93النقل وتنظيم الرحالت والسفر بالفئة  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادى
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/27/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ش.ذ..م.م   -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-بجوار المدرسة االنجليزية   -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  622فيال 

 القاهرة

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02قم جميع الخدمات الواردة بالفئة ر - 02الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/22/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة -راب ستيل اس ار او 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

   62222رمز برديى رقم  -جمهورية الشيك   -مدينة برنو   -  209/0بريكوب 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النوافذ بالتظليل ذات اسطح مغطاة للمركبات واالضواء استخدامات  - 02الفئة 

اء الرقائق ثالثيه االبعاد واغشيه الحمايه اضفاء تشطيبات على السيارات واالضو

وتغطيه االسطح بمعنى اضفاء تظليل ورقائق ثالثيه االبعاد واغشيه الحمايه وجميعها 

 دون غيرها  02تقع بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2976352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/23/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يدات ش م م  شركة بينجو العالمية للتجارة والتور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع   -  026شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  06

 القاهرة   -النزهة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02خدمات معالجه المواد الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

وغيرها 640330العالمة مرتبطة بالعالمة       االشتراطات        :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2972306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/62/2262 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -المنصورية  -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى   -براج سفنكس ا 2

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

 خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق 


