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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 
 

    0030920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -توينتيث سينشرى فوكس فيلم كوربوريشن 

 والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 30095كاليفورنيا  -وس انجلوس ل -غربى بيكو بوليفارد  00000

 االمريكية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم ، توفير التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية والثقافية ، األكاديميات  - 10الفئة 

ارة )تعليم( ، المتنزهات الترفيهية ، المواد الترفيهية ، تدريب الحيوانات ، تنظيم وإد

الحلقات الدراسية ، تنظيم وإدارة حفالت الكونشيرتو ، تنظيم وإدارة المؤتمرات ، تنظيم 

وإدارة اللقاءات ، تنظيم وإدارة حلقات البحث ، تنظيم وإدارة الندوات ، تنظيم وإدارة 

ورش العمل )تدريب( ، تنظيم مسابقات الجمال ، المدارس الداخلية ، حجز مقاعد 

مكتبات السيارة ، خدمات الخطوط ، العروض السينمائية ، العروض ، خدمات ال

عروض السيرك ، خدمات األندية )الترفيهيه أو التعليمية( ، التدريب الرياضى )تدريب( 

، إدارة فصول للياقة البدنية ، دورات مراسلة ، خدمات فرسان اإلسطوانات ، خدمات 

، اإلختبارات التعليمية ، الطباعة  الديسكوتك ، خدمات نقل التسجيالت ، معلومات التعليم

اإللكترونية ، خدمات الترفيه ، معلومات ترفيهيه ، إنتاج األفالم عدا أفالم اإلعالنات ، 

المقامرة ، خدمات األلعاب عن طريق الكمبيوتر من شبكة كمبيوتر ، تأجير معدات 

حة واللياقة( ، األلعاب ، تعليم رياضة الجمباز ، خدمات األندية الصحية )تدريبات الص

خدمات معسكرات األجازات )ترفيهية( ، خدمات ترجمة اللغات ، خدمات التخطيط 

وليست ألغراض الدعاية واإلعالن ، مكتبات اإلعارة ، خدمات عمل الميكروفيلم ، 

عمل موديالت للفنانين ، ستوديهات السينما ، خدمات التأليف الموسيقى ، قاعات 

ألخبار ، النوادى الليلية ، مدارس الحضانات ، تنظيم الموسيقى ، خدمات مراسلى ا

مسابقات اليانصيب ، خدمات األوركسترا ، تنظيم الحفالت الراقصة ، تنظيم المسابقات 

)التعليمية أو الترفيهية ( ، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية ، تنظيم 

دمات العروض الفنية( ، عروض األزياء لألغراض الترفيهية ، تنظيم العروض )خ

تنظيم المسابقات الرياضية ، تنظيم الحفالت )ترفيهيه( ، خدمات التدريب الشخصى 

)تدريب لياقة بدنية( ، إعداد التقارير المصورة ، التصوير الفوتغرافى ، التعليم البدنى ، 

مج التدريب العملى )عروض( ، تقديم العروض الحية ، اإلنتاج الموسيقى ، إنتاج البرا

اإلذاعية والتليفزيونية ، إنتاج العروض ، تقديم الخدمات الترفيهيه ، توفير خدمات 

الكازينوهات )للمقامرة( ، توفير خدمات لعبة الجولف ، خدمات الكاراوكى ، توفير 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

2 

 

 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 

مواقع المتاحف )عروض وإستعراضات( ، توفير مطبوعات إلكترونية عبر الكمبيوتر 

مات ترفيهيه ، توفير خدمات رياضية ، نشر الكتب ، نشر غير قابلة للتحميل ، توفير خد

الكتب والصحف اإللكترونية ، نشر النصوص عدا النصوص الدعائية ، الترفيه عن 

طريق الراديو ، خدمات إستديوهات التسجيل ، معلومات ترفيهيه ، تعليم دينى ، تأجير 

مائية ، تأجير أجهزة معدات سمعية ، تأجير مسجالت تصويرية ، تأجير األفالم السين

اإلطفاء الخاصة بالمناظر المسرحية وإستديوهات التليفزيون ، تأجير أجهزة العروض 

السينمائية وملحقاتها ، تأجير أجهزة الراديو والتليفزيون ، تأجير لوحات مناظر 

العروض ، تأجير معدات الغطس ، تأجير التسجيالت الصوتية ، تأجير األدوات 

ركبات ، تأجير المالعب الرياضية ، تأجير اإلستادات ، تأجير مناظر الرياضية عدا الم

خشبة المسرح ، تأجير مالعب التنس ، تأجير مسجالت الكاسيت المرئية ، تأجير 

أشرطة الفيديو ، خدمات كتابة النصوص ، خدمات المدارس )تعليم( ، ترجمة اللغات 

الم على الشرائط ، الترفيه باإلشارة ، خدمات المعسكرات الرياضية ، ترجمة األف

التليفزيونى ، اإلنتاج المسرحى ، التعليم ، مراجعة أشرطة الفيديو ، خدمات وكاالت 

التذاكر )ترفيه( ، تنظيم المواعيد الرياضية ، تأجير الدمى ، الترجمة ، إنتاج أفالم 

و تدريبية( الفيديو ، التسجيل على أشرطة الفيديو ، التوجيه الحرفى )إستشارات تعليمية أ

، إعادة التدريب الحرفى ، كتابة النصوص عدا النصوص الدعائية ، خدمات حدائق 

الحيوان ، خدمات التعليم والترفيه ، توفير التدريب ، األنشطة الرياضية والثقافية بالفئة 

 دون غيرها  10
 

مة كال عل  حد  ف  التنازل عن كلمات العال  --االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية  

وغيرها 923092العالمة مرتبطة بالعالمة   --الوضع العاد   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0910220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير    -جوجل انك 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

الواليات المتحدة  -  31019كاليفورنيا  --باركواى ماونتين فيو  --امفيثيتر  0200

 االمريكية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -نشاطات رياضية وثقافية  -الترفيه  -تقديم التدريب  -التعليم  - 10الفئة 

محتويات متعددة الوسائط وفيديوهات وافالم  -ة ترفيهية وتعليمية تضم وسائط الكتروني

ونصوص وصور فوتوغرافية ومحتويات مقدمة من  -وصور والصور التشبيهية 

المستخدم ومحتويات سمعية وغيرها من المعلومات ذات الصلة عبر االنترنت عن 

خدمات المدونات ) النشر االلكترونى للمجالت  -طريق شبكات اتصاالت أخرى 

 -نشر المدونات التي تضم معلومات في مجال الوسائط االلكترونية  -( والمذكرات 

ونصوص  -فيديوهات وافالم وصور والصور التشبيهية  -محتويات متعددة الوسائط 

وصور فوتوغرافية ومحتويات مقمة من المستخدم ومحتويات سمعية والمعلومات ذات 

ة والترفيه السمعى والمتعدد خدمات نشر الفيديوهات الرقمي -خدمات النشر  -الصلة 

خدمات النشر الرقمى على الخط مباشرة ) االنترنت ( اجراء المسابقات ) في  -الوسائط 

مجال الترفيه ( توفير المعلومات والنصح وخدمات المشورة المتعلقة بجميع ما ذكر آنفا 

 دون غيرها 10والواردة بالفئة 
 

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

OG  
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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 
 

    0952209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/03/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -انك شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز 

 ة المتحدةاالمريكي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  30003تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  100 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والترفيه، خدمات التعليم وبالتحديد ادارة الندوات والدروس  - 10الفئة 

التكنولوجيا والحوسبة السحابية والخدمات  وورشات العمل والمؤتمرات في مجاالت

( والذكاء االصطناعي SaaSعبر االنترنت والبرامج وخدمات البرامج كخدمة )

وتطوير البرامج وتطوير االلعاب وقواعد البيانات ومعالجة وتحليل البيانات وحفظ 

شبكات البيانات وتخزين البيانات وأرشفة البيانات وأمن البيانات والمعلومات وربط ال

(، المجالت على ToIوالحوسبة المتنقلة ) المحمولة( والشبكة المعلوماتية لألشياء )

الخط مباشرة )االنترنت( وبالتحديد المدونات التي تضمن معلومات في مجاالت 

التكنولوجيا والحوسبة السحابية والخدمات عبر االنترنت والبرامج وخدمات البرامج 

اعي وتطوير البرامج وتطوير االلعاب وقواعد البيانات ( والذكاء االصطنSaaSكخدمة )

ومعالجة وتحليل البيانات وحفظ البيانات وتخزين البيانات وأرشفة البيانات وأمن 

البيانات والمعلومات وربط الشبكات والحوسبة المتنقلة )المحمولة( والشبكة المعلوماتية 

دون  10ة )االنترنت(.بالفئة (، توفير العاب الحاسوب على الخط مباشرToIلألشياء )

 غيرها
 

وغيرها 063322العالمة 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 
 

    0990000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تى ان تى في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -محافظة السادس من أكتوبر  -مدينة الساديس من أكتوبر  -المنطقة الحرة اإلعالمية 

 الجيزة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -برنامج تليفزيونى  - 10الفئة 

 . 10ترفيهية وجميع خدمات الفئة 
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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 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تى ان تى في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -محافظة السادس من أكتوبر  -مدينة الساديس من أكتوبر  -المنطقة الحرة اإلعالمية 

 الجيزة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات والمسابقات الفنية  -برنامج تليفزيونى  - 10الفئة 

 . 10ترفيهية وجميع خدمات الفئة 
 

منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0990990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة ان بى ايه بروبيرتيز 

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيويورك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحدة االمريكية الوال 00000فيفث افينيو نيويورك . نيويورك .  215

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم و التهذيب . والتدريب و. الترفيه . االنشطة الرياضية . الثفافية وجميع  - 10الفئة 

 10الخدمات الواردة بالفئة 
 

22799االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0990022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 0332لسنة  32مؤسسه االهرام  الصحفيه القوميه وفقا لقانون سلطة الصحافة رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-شارع الجالء92

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10ترفيهي الوارد بالفئة نادي رياضي  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -مح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

46420العالمة 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 
 

    0999020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ميدز أف سى شركة بيرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق  000فيال 

 القاهرة

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 10الفئة 
 

لب حق خاص عل  األلوان الموصحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

10 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0991159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية  --فرد    --اس  ان  البدنى    -سارة نبيل محمد رياض  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -التجمع الخامس  -مجمع س ام س  100لجديدة القاهرة ا 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10تدريب وتاهيل وتعليم الوارد بالفئة   - 10الفئة 
 

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

التجار  
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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
 

    0991190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية  -فى ام وير ،أنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  31901هبلفيو أفينيو ، بالو آلتو ، كاليفورنيا  9100

 10 : مةالــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية تحديدا : المؤاتمرات التعليمية والحلقات الدراسية   - 10الفئة 

والمؤتمرات على االنترنت التعليمية المتعلقة ببر مجيات التمثيل االفتراضي الواردة 

 دون غيرها  10بالفئة رقم 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 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 
 

    0995099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9000-0جراند كايمان كيه واى   019ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10يم والتهذيب التدريب الترفيه االنشطة الرياضيه والثقافيه بالئة رقم التعل - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9000-0جراند كايمان كيه واى   019ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10التعليم والتهذيب التدريب الترفيه االنشطة الرياضيه والثقافيه بالفئة  - 10الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة 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 
 

    0995059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9000-0جراند كايمان . كيه واى   019ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10التعليم والتهذيب والتدريب الترفيه االنشطة الرياضيه والثقافيه بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

076307االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئوليه محدودة  -هو  هوادو نتوورك تكنولوجى كومبانى ليمتيد جوانجز

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بانيو ديستريكت   -ان دى رود  0وانبو  93# -واندا بالزا   - 0 -اف تاور بى   01

 الصين  -جوانجزهو 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب والتدريب الترفيه االنشطة الرياضيه الثقافيه وجميع  - 10الفئة 

 10الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مكسيكية  -سينيماز دى الربيابليكا ، إس أيه دى سى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، فراشيونامينتو تريس مارياس ، ان السيوداد  0000أفنيدا كمبرى دى ناسيونز نوميرو 

 دى موريليا ، ميتشواكان ، المكسيك

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم وتقديم التدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية ،خدمات  - 10الفئة 

ستوديوهات االفالم ،خدمات المسرح ،عرض االفالم ،تزويد مرافق المسرح والسينما 

،خدمات معلومات جدول مواعيد االفالم ،حجز مقاعد لحضور العروض وحجزتذاكر 

حضور العروض المسرحية ،خدمات وكالة تذاكر المسرح ،خدمات حجز التذاكر ل

المسرح تنظيم فعاليات ألغراض التسلية ،عرض االفالم ،العروض ،المسرحيات او 

العروض الموسيقية ،التزويدبالمرافق فيما يتعلق باالفالم او العروض او المسرحيات او 

فزيون واالغانى الموسيقى او التدريب التربوى ،تقديم الترفيه عن طريق االفالم والتلي

المصورة عبر مواقع الويب انتاج التاثيرات الخاصة لالفالم ،عرض االفالم تنظيم 

وادارة االنشطة الترفيهية تنظيم وادارة المعارض ألغراض الترفيه تنظيم حفل توزيع 

الجوائز ألغراض الترفيه ،ادارة مهرجانات االفالم تنظيم وإدارة مهرجانات األفالم 

اجهزة الترفيه ،خدمات قاعات التسلية ،تزويد مرافق التسلية ،خدمات ،تأجير االت و

 10تقديم معلومات ترفيهية عبر التلفاز والبث المكثف السلكيا وعبر االنترنت بالفئة 

 
 

077976العالمة مرتبطة بالعالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجار   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0999909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المانى الجنسية  -فرد   -اندرياس هاينكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هامبورج ، المانيا 00050،  1كريمبيرستراسى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

فية ، تنظيم معارض فى هيئة منشأت تحاكى االماكن تنظيم المعارض الثقا - 10الفئة 

المعيشية المختلفة واالنطباعات الحسية الغراض ثقافية وتعليمية خدمات تعليمية 

وتحديدا ورش العمل فى مجال التدريب على قيادة وبناء الفريق لالتصاالت وتوزيع 

  10 المواد التعليمية المطبوعة المرتبطة بها جميعهم واردة 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 
 

    0999901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  الدور االول ، A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0999939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :سجيلالت إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي  كايرو فيستيفال سيتى

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أوبر هاوس ش. م .ل )هولذنغ ( تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة لبنان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -بيروت   -جانب بنك  عوده    -الشارع الرئيسى   -بدارو 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المالهى الليلية خدمات الديسكو الترفيه بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

عل  حد   SUAHاالشتراطات        :      التنازل عن 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 

 

 

21 

 

 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 
 

    0990090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية مؤلة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية  -جولد نت للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين  -شارع عبد المنعم رياض  00

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10ات الوارده بالفئه رقم جميع الخدم - 10الفئة 
 

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

الحروف كال عل  حد  
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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 
 

    0990221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -يشن لينكدان كوربور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 31005كاليفورنيا   -سانيفال   -مودى افينيو  -دابليو   0000

 األمريكيه 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

فيهية؛ نشر المعلومات وتقديم ورعاية تقديم التدريب؛ الخدمات التعليمية والتر - 10الفئة 

واستضافة الندوات والعروض ومجموعات النقاش والحوار وتوفير التدريب في 

مجاالت التطوير الشخصي والتطوير الوظيفي وبناء العالقات والتدريب والتوظيف؛ 

خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين؛ خدمات النشر اإللكتروني وخدمات النشر عبر 

استضافة المعارض والمؤتمرات ألغراض ثقافية وتعليمية؛ تنظيم وإدارة  اإلنترنت؛

المناسبات واألحداث التعليمية والتدريبية عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإدارة المناسبات 

واألحداث التعليمية والتدريبية عبر اإلنترنت وهي االجتماعات والحلقات الدراسية 

لوم التطبيقية الفيزيائية والرياضية االفتراضية؛ نشر التقارير في مجاالت الع

واالجتماعية والسياسية والسلوكية والدراسات الدولية والعلوم التقنية، أي البيانات 

اإلحصائية وتكنولوجيا المعلومات، المتاحة عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ استضافه 

ضافة المناسبات واالحداث الحية ]المذاع مباشرة[ ألغراض الشبكات التجارية؛ است

المؤتمرات والندوات ألغراض األعمال ]األعمال التجارية[، وتقديم االستشارات في 

مجال األعمال ]األعمال التجارية[، وتطوير األعمال ]األعمال التجارية[؛ الخدمات 

التعليمية، وهي تطوير وتقديم دورات دراسية وندوات وفصول تفاعلية عبر اإلنترنت 

وما بعد التعليم الثانوي وتعليم وتنمية المهارات والتعليم  في مجاالت التعليم الثانوي

المهني؛ تصميم وتطوير المحتوى والمناهج الدراسية لبرامج الدرجات العلمية والدورات 

التعليمية للكليات والجامعات المقدمة عبر اإلنترنت وتقديم النصح واالستشارات بشأن 

ي خدمات اإلرشاد التربوي والتعليمي تصميمها وتطويرها؛ خدمات الدعم الطالبي، وه

لمساعدة الطالب في التخطيط واإلعداد لمزيد من التعليم اإلضافي؛ الخدمات االستشارية 

فيما يتعلق بالاللتحاق والقبول في الكليات والجامعات للطالب المحتملين، وهي تقديم 

الب في عملية المعاونة في استكمال عملية تقديم الطلبات؛ الخدمات االستشارية للط

القبول واالختيار للكليات والجامعات؛ خدمات االلحاق والتسكين األكاديمي، وهي ترتيب 

اإلقامة للطالب، والتدريب العملي اإلكلينيكي في مجال الرعاية الصحية، ومراكز إعداد 

المعلمين لطالب الكليات والجامعات؛ الخدمات التعليمية، وهي توفير االختبارات 

ت والتقديرات ورصد الدرجات والتصديقات؛ توفير المعلومات التعليمية فيما والتقييما

يتعلق بالدورات والعروض والفرص التعليمية والحصول على الشهادات؛ البحوث 

واالستشارات في مجال التطوير التربوي والتعليمي؛ تقديم المعلومات والنصح 

 10ذكورة أعالهبالفئة رقم والخدمات االستشارية فيما يتعلق بجميع الخدمات الم
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

23 

 

 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 

2367729االشتراطات        :      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 
 

    0990319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :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  0

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

حة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموض
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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 
 

    0993053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بولبوكس هايفيلد هارفارد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -صالح سالم  -عمارات العبور  5 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10مركز للتدريب والتعليم الوارد بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

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

كال عل  حد  وف  الوضع العاد   C T Pالحروف ب  ت  س   
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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
 

    0993210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 31900اليتون افينيو ، بالو التو ،  سي ايه 000

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو ، خدمات تسجيل الفيديو  - 10ئة الف

باالشتراك ، خدمات المكتبة االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية )يما فيها 

معلومات االرشيف (على شكل معلومات صوتية و/او عبر الفيديو ،خدمات النصح 

 دون غيرها 10والواردة بالفئة  واالستشارات المتعلقة بالخدمات التى سبق ذكرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 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 
 

    0910220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير  -جوجل انك  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

الواليات المتحدة  -  31019كاليفورنيا  --باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  0200

 االمريكية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتصميم المتعلقة بها  - 10الفئة 

طوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج تصميم وت -التحليل والبحث الصناعية 

تقديم االستخدام  -تقديم االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل  -الحاسوب 

المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتمكين تحميل والتقاط وارسال / نشر وعرض 

دة او االستماع وتعديل ولعب وتدفق ) التوصيل الذى يقلل من فترة االنتظار اثناء المشاه

( ومشاهدة ومعاينة ) العرض المسبق ( والعرض للمشاهدة والوسم ) التأشير على ( 

او  -والتدوين ) المدونات ( والمشاركة ودمج ) التالعب ( وتوزيع ونشر وإعادة انتاج 

توفير الوسائط االلكترونية ومحتويات الوسائط المتعددة والفيديو واألفالم  -غير ذلك 

الصور الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية والمحتويات المقدمة من والصور و

قبل المستخدم والمحتويات الصوتية ) السمعية ( والمعلومات عبر / من خالل شبكة 

تقديم االستخدام المؤقت للبرامج غير  -االنترنت او عن طريق شبكات اتصاالت أخرى 

 -ئط المتعددة والتعليقات بين المستخدمين القابلة للتنزيل لتمكين تبادل محتويات الوسا

تقديم االستخدام المؤقت للبرامج الغير القابلة للتنزيل لتمكين مزودى المحتويات من 

تقديم االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب التحليلية  -تعقب محتويات الوسائط المتعددة 

ن للفيديوهات عبر/ من التي تقدم احصائيات عن سلوك المشاهدي -غير القابلة للتنزيل 

خالل االنترنت واألفالم والصور والصور الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية 

استضافة محتوى الوسائط  -واأللعاب وغيرها من المحتويات المقدمة من المستخدمين 

 -استضافة محتوى الوسائط المتعددة التعليمية والترفيهية لآلخرين  -المتعددة لآلخرين 

 -استضافة البرامج  -استضافة قواعد البيانات  -ة مواقع الحاسوب االلكترونية استضاف

استضافة المدونات االلكترونية ) البلوغ ( خدمات البوابات االلكترونية ) التصميم او 

 -تقديم المعلومات والنصح والمشورة المتلعقة بجميع ماذكر آنفا  -االستضافة ( 

نين والمسوقين والشركاء ومقدمى المحتويات من توفيرموقع الكترونى يمكن المعل

التواصل والمشاركة والتفاعل مع المستخدمين على الخط مباشرة ) االنترنت ( والواردة 

 دون غيرها  10بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0950900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/05/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -30003واشنطن ’ تيرى افىنو ان , سياتل  100

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلدارة على الخط المباشر لألجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة  - 10الفئة 

والمحمولة باليد وتحديداً إدارة التهيئة المتعلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية، 

خدمات الدعم الفني وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها على هيئة تشخيص مشاكل 

جهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة والمحمولة باليد والمساعدة في حلها، توفير األ

االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل 

من أجل إدارة بيع السلع والخدمات وتحديداً إدارة أوامر الشراء واستيفاء سير األعمال 

نتجات والخدمات وتتبع المبيعات والمخزون وتصنيف ونشر وإدارة عروض الم

البضائع وتسويق وعرض الخدمات والمنتجات والتحليل وتقارير البيانات المتعلقة ببيع 

السلع والخدمات، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل على 

ية، توفير الخدمات على الخط الخط مباشرة )االنترنت( الخاصة بإدارة التجارة اإللكترون

مباشرة )االنترنت( التي تمكن المستخدمين من مشاركة المحتوى والنص وغيرها من 

البيانات، توفير تطبيقات البرامج )التطبيق( الغير قابلة للتنزيل لنقل وتخزين ومعالجة 

وتنظيم وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات المتضمنة 

شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية،  عبر

توفير تطبيقات البرامج )التطبيق( الغير قابلة للتنزيل الداعمة للمحتوى والنص وغيرها 

من البيانات كي يتم تنزيلها إلى والدخول إليها من خالل جهاز حاسوب أو أي جهاز 

، توفير تطبيقات البرامج )التطبيق( الغير القابلة إلكتروني استهالكي محمول أخر

للتنزيل الخاصة بالتعرف على الصوت وتحويل الكالم إلى نص، توفير تطبيقات 

البرامج )التطبيق( الغير قابلة للتنزيل التي تستخدم لمعالجة األوامر الصوتية وعمل 

البحوث والتصاميم استجابات إلى األوامر الصوتية، الخدمات العلمية والتكنولوجية و

المتعلقة بها، التحليل الصناعي وخدمات األبحاث، تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر 

والبرمجيات، خدمات الحاسوب وتحديداً استضافة أنظمة التشغيل وتطبيقات الحاسوب 

عن بعد واستضافة أنظمة التشغيل وتطبيقات الحاسوب على الخط مباشرة )االنترنت(، 

اضية للحاسوب يمكن الولوج إليها عبر اإلنترنت، استئجار مرافق توفير بيئة افتر

الحوسبة وتخزين البيانات بسعات مختلفة، توفير البرامج غير القابلة للتنزيل والتي يمكن 

الولوج لها عبر شبكة كمبيوتر عالمية إلدارة تطبيقات الحاسب اآللي، خدمات الحاسوب 

نترنت المحوسب وترتيب الخدمة التي تضم وتحديداً خدمات استضافة البحث عبر اال

التوزيع بالجملة والتجزئة للسلع المنزلية واالستهالكية، توفير برامج أجهزة االتصاالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

غير القابلة للتنزيل لتعزيز دخول الهاتف النقال على شبكة اإلنترنت عبر أجهزة 

لدعم التقني الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة وا

وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها ألجهزة الحاسوب ومشاكل البرامج، الحاسوب 

المحمول واألجهزة والبرامج وأجهزة االتصاالت المتنقلة واالستشارات والتصميمات 

الخاصة بأجهزة وبرامج الحاسوب وتصميم برامج الحاسوب لآلخرين، االستشارات 

المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة، تصميم برامج  والتصميمات الخاصة بالحاسوب

الحاسوب المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة لآلخرين، الحوسبة السحابية التي تضم 

برامج الستخدامها في إدارة قواعد البيانات، االستضافة السحابية لقواعد البيانات 

تخدام في إدارة قواعد اإللكترونية، مزود خدمة التطبيقات الذي يضم برمجيات لالس

(( والتي تضم منصات برمجيات الكمبيوتر AAAS(، المنصة كخدمة ASAالبيانات )

( والتي تضم SAASالستخدامها في إدارة قواعد البيانات، البرمجيات كخدمة )

برمجيات لالستخدام في إدارة قواعد البيانات واالستشارات والخدمات االستشارية 

 أعاله.المتعلقة بما هو مذكور 
 

وغيرها 762242االشتراطات        :      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 
 

    0950909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/05/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الواليات المتحدة االمريكية -30003واشنطن ’ تيرى افىنو ان , سياتل  100

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلدارة على الخط المباشر لألجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة  - 10الفئة 

ستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية، والمحمولة باليد وتحديداً إدارة التهيئة المتعلقة با

خدمات الدعم الفني وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها على هيئة تشخيص مشاكل 

األجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة والمحمولة باليد والمساعدة في حلها، توفير 

لة للتنزيل االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج الحاسوب غير القاب

من أجل إدارة بيع السلع والخدمات وتحديداً إدارة أوامر الشراء واستيفاء سير األعمال 

ونشر وإدارة عروض المنتجات والخدمات وتتبع المبيعات والمخزون وتصنيف 

البضائع وتسويق وعرض الخدمات والمنتجات والتحليل وتقارير البيانات المتعلقة ببيع 

ر االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل على السلع والخدمات، توفي

الخط مباشرة )االنترنت( الخاصة بإدارة التجارة اإللكترونية وتتبع المبيعات والمخزون 

وإدارة ارسال األوامر والشحنات وتحليل البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بالتجارة 

باشرة )االنترنت( التي تمكن المستخدمين من اإللكترونية، توفير الخدمات على الخط م

مشاركة المحتوى والنص وغيرها من البيانات، تطبيقات البرامج )التطبيق( لنقل 

وتخزين ومعالجة وتنظيم وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو 

والبيانات المتضمنة عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات 

صاالت اإللكترونية، تطبيقات البرامج )التطبيق( الداعمة للمحتوى والنص وغيرها االت

من البيانات كي يتم تنزيلها إلى والدخول إليها من خالل جهاز حاسوب أو أي جهاز 

إلكتروني استهالكي محمول أخر، تطبيقات البرامج )التطبيق( الخاصة بالتعرف على 

ات البرامج )التطبيق( التي تستخدم لمعالجة الصوت وتحويل الكالم إلى نص، تطبيق

األوامر الصوتية وعمل استجابات إلى األوامر الصوتية، تطبيقات البرامج )التطبيق( 

الخاصة بجدولة المواعيد والتذكير وإدراج األحداث في تقويم إلكتروني، الخدمات 

ناعي وخدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث والتصاميم المتعلقة بها، التحليل الص

األبحاث، تصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، خدمات الحاسوب وتحديداً 

استضافة أنظمة التشغيل وتطبيقات الحاسوب عن بعد واستضافة أنظمة التشغيل 

وتطبيقات الحاسوب على الخط مباشرة )االنترنت(، توفير بيئة افتراضية للحاسوب 
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ت، استئجار مرافق الحوسبة وتخزين البيانات بسعات يمكن الولوج إليها عبر اإلنترن

مختلفة، توفير البرامج غير القابلة للتنزيل والتي يمكن الولوج لها عبر شبكة كمبيوتر 

عالمية إلدارة تطبيقات الحاسب اآللي وعمل منصة إنترنت للتجارة اإللكترونية وتصميم 

رنت وإنشاء مواقع إلكترونية وإدارة ورصد المنتديات الخاصة بالمناقشات عبر االنت

مخزنة لخدمات الهاتف واإلنترنت، تخزين البيانات، إدارة وصيانة المواقع على شبكة 

اإلنترنت ألطراف ثالثة، إدارة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين، استئجار خوادم 

ات على الشبكة، صيانة المواقع االلكترونية وإنشاء الخدمات واستضافتها، تزويد خدم

التطبيقات وتحديداً توفير واستضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج 

والمواقع وقواعد البيانات في مجاالت التجارة اإللكترونية والمدفوعات عبر اإلنترنت 

وترتيب الطلبات وتصميم الموقع وتخزين البيانات وتقسيم سعة الحوسبة المشتركة 

الموقع بناء على حركة المستخدمين، برمجة وخدمات التراسل وحساب تصنيف 

الحاسوب والخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة تطبيقات الوسائط المتعددة والعرض 

والتحكم، برمجة الحاسوب واألجهزة والبرامج وتصميم نظام الحاسوب والتحديد 

جهزة واالختيار واالتصاالت اإللكترونية، التحرير وتحديث وصيانة وتقديم خدمات لأل

والبرامج والحاسوب، خدمات الحاسوب المتعلقة بتطبيقات الوسائط المتعددة واإلدارة 

والعرض والتحكم والبحث وإدارة قواعد البيانات وإدارة المرافق واالستعانة بمصادر 

خارجية، خدمات الحاسوب وتحديداً خدمات استضافة البحث عبر االنترنت المحوسب 

لتوزيع بالجملة والتجزئة للموسيقى والكتب واألفالم والصور وترتيب الخدمة التي تضم ا

المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب والدمى والسلع الرياضية واإللكترونيات 

وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنزلية 

األولويات الشخصية وإصدار واالستهالكية واستضافة خدمات االنترنت لتحليل 

توصيات، خدمات الحاسوب وتحديداً التي تستضيف قاعدة بيانات عبر االنترنت والتي 

تضم مجموعة واسعة من معلومات حول االهتمام العام عبر شبكة اإلنترنت، خدمات 

الحاسوب وتحديداً توفير محركات بحث للحصول على معلومات حول االهتمام العام، 

دة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الكمبيوتر والمشتركين استضافة قاع

بخصوص الموسيقى والكتب واألفالم والصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب 

واللعب والسلع الرياضية وااللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص 

لية واالستهالكية واستعراض المنتجات معلومات الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنز

الشراء عبر االنترنت، وتوفير برامج متصفحات اإلنترنت غير القابلة للتنزيل، توفير 

برامج أجهزة االتصاالت غير القابلة للتنزيل لتعزيز دخول الهاتف النقال على شبكة 

زة االتصاالت المتنقلة اإلنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول وأجه

والدعم التقني وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها ألجهزة الحاسوب ومشاكل 

البرامج، الحاسوب المحمول واألجهزة والبرامج وأجهزة االتصاالت المتنقلة 

واالستشارات والتصميمات الخاصة بأجهزة وبرامج الحاسوب، تصميم برامج الحاسوب 

لتصميمات الخاصة بالحاسوب المحمول وأجهزة االتصاالت لآلخرين، االستشارات وا

المتنقلة، تصميم برامج الحاسوب المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة لآلخرين، 

استضافة المحتوى الخاص بطرف أخر والصور والفيديو والنصوص والبيانات 

البحث،  والمواقع على شبكة اإلنترنت واألعمال اإللكترونية األخرى، توفير محركات

توفير منصات بحث للسماح للمستخدمين بطلب واستالم الصور والفيديو والنصوص 

والبيانات واألعمال اإللكترونية، خدمات االستضافة التفاعلية التي تسمح للمستخدمين 

بنشر وتبادل الصور الخاصة بهم والفيديو والنصوص والبيانات عبر اإلنترنت، خدمات 

مجتمعات افتراضية للمستخدمين للمشاركة في النقاشات الحاسوب وتحديداً انشاء 
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والحصول على ردود الفعل وتشكيل المجتمعات االفتراضية والمشاركة في الشبكات 

االجتماعية، صيانة وتحديث البرامج المتعلقة بالحاسوب واالنترنت وحماية كلمة 

ير المعلومات في المرور ووقاية الكمبيوتر واالنترنت وكلمة المرور من المخاطر، توف

مجال علم الفلك والطقس والبيئة والتصميم الداخلي والتكنولوجيا وأجهزة الحاسوب 

والبرامج وملحقات الحاسوب الطرفية وأجهزة الحاسوب التشغيلية والجيولوجيا 

والهندسة والهندسة المعمارية والبحوث الطبية والبحث عن المنتجات واختبارها عبر 

ن شبكات الحاسوب أو االتصاالت، تنصيب برامج الكمبيوتر اإلنترنت أو غيرها م

والصيانة، توفير المواقع على شبكة االنترنت والتي تضم المعلومات التقنية المتعلقة 

ببرامج الحاسوب واألجهزة، تطبيقات أجهزة الحاسوب والبرمجيات والخدمات 

من الصيغة الموجودة االستشارية للشبكة، استشارات الحاسوب، نقل بيانات المستندات 

بجهاز حاسوب إلى آخر، واستضافة المحتوى الرقمي على شبكات الحاسوب العالمية 

والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية، توفير منصات البحث للسماح 

للمستخدمين بطلب واستالم المحتوى والنص واألعمال البصرية واألعمال السمعية 

واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال  واألعمال السمعبصرية

اإللكترونية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل والمرافق 

عبر االنترنت لتمكين المستخدمين من الدخول إلى وتحميل برامج الكمبيوتر، توفير 

للتنزيل التي تصدر توصيات مخصصة االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة 

بتطبيقات البرمجيات على أساس أولويات المستخدم، رصد البيانات المحوسبة ونظم 

الحاسوب والشبكات لألغراض األمنية، واستضافة وتحجيم والحفاظ على قواعد البيانات 

واعد على االنترنت لآلخرين، الحوسبة السحابية التي تضم برامج الستخدامها في إدارة ق

البيانات، االستضافة السحابية لقواعد البيانات اإللكترونية، مزود خدمة التطبيقات الذي 

(( AAAS( والمنصة كخدمة ASAيضم برمجيات لالستخدام في إدارة قواعد البيانات )

والتي تضم منصات برمجيات الكمبيوتر الستخدامها في إدارة قواعد البيانات، 

لتي تضم برمجيات لالستخدام في إدارة قواعد البيانات، ( واSAASالبرمجيات كخدمة )

خدمات الحاسوب وهي توفير خوادم قواعد البيانات ذات السعة المتغيرة لآلخرين، 

توفير موقع على شبكة االنترنت يضم برامج غير قابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات، 

طبيقات الحاسوب، توفير خدمات الحاسوب وهي االستضافة عن بعد ألنظمة التشغيل وت

أنظمة التشغيل المستضافة وتطبيقات الحاسوب من خالل شبكة اإلنترنت، استئجار 

مرافق الحوسبة وتخزين البيانات ذات السعة المتغيرة، توفير وتطوير وتصميم برامج 

غير قابلة للتنزيل ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الحاسوب العالمية من أجل إدارة 

حاسوب وبناء منصة اإلنترنت للتجارة اإللكترونية وتصميم وإدارة ورصد تطبيقات ال

منتديات المناقشة عبر االنترنت، إنشاء صفحات االنترنت المخزنة إلكترونيا للخدمات 

عبر اإلنترنت، استضافة موقع على شبكة اإلنترنت يتيح للمستخدمين القدرة على 

ة والصور البيانية والمحتوى الصوتي مراجعة مختلف المطبوعات والصور الفوتوغرافي

والفيديو واستخدام قالب مخصص لتوفير المدخالت واإلعجابات وعدم اإلعجاب 

والتغييرات والتعديالت واآلراء واالقتراحات والتعليقات والمشاركة في الشبكات 

االجتماعية والتجارية والمجتمعية، خدمات الحاسوب وهي إنشاء مجتمع عبر شبكة 

للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات والحصول على التعليقات من  االنترنت

أقرانهم وتشكيل المجتمعات االفتراضية واالنخراط في الشبكات االجتماعية في مجال 

الترفيه وصناعة الترفيه، توفير االستخدام المؤقت لبرامج وتطبيقات على الخط مباشرة 

ول إلى تدفق ملفات الصوت والفيديو واأللعاب )االنترنت( غير قابلة للتنزيل للوص

والشبكات االجتماعية والملفات النصية وملفات الوسائط المتعددة، تصميم وتطوير 
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برامج ألعاب الحاسوب، خدمات تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب والفيديو، توفير 

شرة االستخدام المؤقت ألدوات تطوير البرامج غير القابلة للتنزيل على الخط مبا

)االنترنت( من أجل تصميم وتطوير األلعاب اإللكترونية، توفير االستخدام المؤقت 

لبرامج وتطبيقات على الخط مباشرة )االنترنت( غير قابلة للتنزيل من أجل الولوج إلى 

تدفق ملفات الصوت والفيديو واأللعاب والشبكات االجتماعية والملفات النصية وملفات 

مات تطوير ألعاب الفيديو، خدمات الدعم الفني وهي استكشاف الوسائط المتعددة، خد

األخطاء وإصالحها بخصوص مشكالت برامج ألعاب الحاسوب، ومزود خدمة 

( والذي يضم برامج لالستخدام فيما يتعلق بالصور المرئية وتحديداً ASAالتطبيقات )

الفيديو برمجيات للرسوم المتحركة الرقمية والمؤثرات الخاصة للصور وألعاب 

( والذي يضم برمجيات واجهة ASAوالصور المتحركة، مزود خدمات التطبيقات )

( بما في ذلك برمجيات تدفق وتخزين ومشاركة ألعاب الفيديو AATبرمجة التطبيقات )

والمحتوى البيانات والمعلومات، توفير برامج وتطبيقات غير قابلة للتنزيل، توفير 

السحابية على الخط مباشرة )االنترنت( غير القابلة  التخزين المؤقت لبرامج الحوسبة

للتنزيل لالستخدام في التخزين المؤقت للبيانات، تطوير برامج الحاسوب في مجال في 

تطبيقات الهاتف المحمول، مزود خدمات التطبيقات وتحديداً استضافة وإدارة وتطوير 

ي مجال اإلنتاجية الشخصية وصيانة التطبيقات والبرامج والمواقع على شبكة اإلنترنت ف

واالتصاالت الالسلكية والمتنقلة، توفير خدمات الدعم الفني بشأن استخدام معدات 

االتصاالت، إنتاج الفيديو وبرامج ألعاب الحاسوب، توفير المعلومات واالستشارات 

 والخدمات االستشارية المتعلقة بما هو مذكور أعاله.
 

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

وغيرها  762242بالعالمة 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0950190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/05/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

دة المسئولية شركة محدو -مايكل كورس )سويزرالند( انترناشيونال جى ام بى اتش 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا’ مانو  2300’  00فيا كانتونال 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات كخدمة تضم برامج لتحديد وتخزين واعداد التقارير ومراقبة  - 10الفئة 

 10هاز اكترونى رقمى يمكن ارتداؤة بالفئة وتحميل وتنزيل البيانات والمعلومات من ج

 دون غيرها
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -كاديمية شارع جعفر الصادق أ جنوب اال 000فيال 

 القاهرة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  األلوان الموصحة بالنماذج 
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 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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نوماك ايجيبت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع التسعين الشمالي التجمع الخامس القاهرة  19الطابق الرابع مبنى  159مكتب رقم 

 الجديدة القاهرة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -مات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها الخد  - 10الفئة 

خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع  -التحاليل واألبحاث الصناعية 

 10الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9000-0جراند كايمان كيه واى   019ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

البحث والتصميم المتعلقه بها خدمات الخدمات العلمية والتقنيه وخدمات  - 10الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعيه خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر بالفئة رقم 

10 
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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 
 

    0995012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -نج ليمتد كاينياوسمارت لوجيستكس هولدي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9000-0جراند كايمان كيه واى   019ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 ايالند

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها  - 10الفئة 

 حاث الصناعيه خدمات تصميم وتطوير عتاد برامج الكمبيوترالتحاليل واالب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياوسمارت لوجستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9000-0جراند كايمان كيه واى   019ب  -كابيتال بالس ص  فورث فلور ون

 ايالند 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث و التصميم المتعلقه بها خدمات  - 10الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعيه خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر بالفئة رقم 

10 
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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 
 

    0992000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بنك اوف أمريكا كوربوريشين 

 الواليات المتحدة االمريكية  -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 00055 -نورث كارولينا   -شارلوت  -نورث تريون ستريت 000

 األمريكية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها خدمات  - 10الفئة 

برمجة  التحليل واالبحاث الصناعية خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر

الكمبيوتر استشارات برامج الكمبيوتر تحليل انظمة كمبيوتر توفير برامج كمبيوتر عبر 

االنترنت توفير برامج كمبيوتر عبر االنترنت للوصول الى المعلومات والخدمات المالية 

 10عبر شبكة كمبيوتر عالمية بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية  -فرد   -مارينا البير فاروق ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع االندلس  99

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10بالفئة رقم تصميم الحلي و المجوهرات الواردة  - 10الفئة 
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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 
 

    0990310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -شارع ترعه الحلو المنصورية  -رضى الطابق اال-ابراج سفنكس   0

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  األلوان الموضحة بالنماذج 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 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 
 

    0993090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -هاوسينج افريكا كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 090تى اتش فلوور اوربيس كورت  5سى/او دولفين مانا جمينت سير فيس ال تى دى 

 موريشيوس -ستريت جيان روود كواتر بور نيز 

 10 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات االستشارات المعمارية وادارة المشاريع الخدمات المعمارية المتعلقة   - 10الفئة 

 10بتنمية االراضى خدمات اعداد التقاير المعمارية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هاوسينج افريكا كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور اوربيس كورت ،   5سى/او دولفين ماناجمينت سيرفيس ال تى دى ، 

 يشيوسبورنيز ، مور -ستريت جيان روود ، كواتر  090

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستشارات المعمارية وادارة المشاريع الخدمات المعمارية المتعلقة  - 10الفئة 

 10بتنمية االراضى خدمات اعداد التقاير المعمارية وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى
 

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

072203بالعالمة 
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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 
 

    0993210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 31900اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه 000

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب AaaSخدمات المنصات كخدمة ) - 10الفئة 

الستخدامها مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات 

( التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة SaaSدمة )البرامج كخ

المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج 

( ألنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل AATواجهة برمجة التطبيقات )

ضم برامج حاسوب الستخدامها في ( التي تAaaSاآللي، خدمات المنصات كخدمة )

(، خدمات TOIتوصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة SaaSالبرامج كخدمة )

وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة 

(AaaSا ) لتي تضم برامج حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية

( التي تضم برامج SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )TOIللشبكة المعلوماتية لألشياء )

حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية 

(والتي تضم برامج لمراقبة ASAة )المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود الخدم

ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد 

االجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، 

ح للمستخدمين تطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات البرامج التي تسم

بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لألوامر 

الصوتية، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في 

أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد 

نية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة توفير بوابة الكترو

المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة )االنترنت( 

برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على 

ط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخ

للتنزيل إلدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج 

الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب 

د، تركيب عن طريق االتصال عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بع

وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، التخزين 
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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 

االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات 

الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين 

، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة الفيديو

المستخدمين من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة 

وغير قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم 

ارات المتعلقة بالخدمات تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستش

 دون غيرها. 10سابقة الذكر والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0000905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

كة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين شر -فيكينج ريفيركريوزيز ال تى دى 

 بيرمودا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرمودا 00هاميلتون اتش ام  -شارش ستريت  0كالريندون هاوس 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الفنادق ، المطاعم ، خدمات وكاالت السفر تحديدا تقديم خدمات   - 19الفئة 

 دون غيرها 19قامة المؤقتة بالفئة الحجز لال
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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 
 

    0900009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/0005 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد إبراهيم  احمد عيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع طيبة  05

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

المطاعم المؤقتة او المتنقله ) الكانتينات ( التموين  -الكافتيريات  -المقاهى  - 19الفئة 

 -مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  -مطاعم الخدمة الذاتية  -المطاعم  -بالطعام والشراب 

 يرهادون غ 19ومطاعم الخدمة الذاتية وجميع هذة المنتجات واردة  بالفئة 
 

كال عل  حد   AOOBO  GATRUB االشتراطات        :      التنازل عن مقطع برجر بوتيك 
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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 جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/09/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -صافى مفتاح سهد عطيوه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -العامرية  -طريق اإلسكندرية القاهرة الصحراوى  03ك 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19مطعم للمأكوالت اليدوية الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0950100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  لبنانية  -شركة افكار هولدينغ  ش م ل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -جبيل . عمشيت .الشارع العام .مبنى الخورى 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

بما فى ذلك خدمات تقديم الطعام والشراب وخدمات المقاهى  خدمات المطاعم - 19الفئة 

 دون غيرها  19والكافيتريا وخدمات االيواء المؤقت الواردة بالفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 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 
 

    0950995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/05/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا ش -انك  -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  - 30003سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  100

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19خدمات تقديم الطعام و الشراب , خدمات االقامة المؤقتة و الواردة بالفئة  - 19الفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0950293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة  ارما المحدودة 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

 099774االشتراطات        :      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 
 

    0925905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -كرمالك  -ثروت منصور عبد الرحمن أباظة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -شارع سعد زغلول منشية أباظة اول الزقازي  90

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19مطعم و كوفي شوب الوارد بالفئة  - 19الفئة 
 

اطات        :       منح حق خاص عل  االلواناالشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0922030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤسسة وخاضعة لقوانين  -أس ال ال سى  -دى يو -اتش 

 ويسكونسن

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 59000دبليو اى  -ميلواكى  -ويست جينيو افينيو  9900

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم والبارات واماكن االقامة المؤقتة واستئجار اماكن االقامة  - 19الفئة 

لمبيت لليله المؤقته وترتيب وتوفير المعلومات بشأن وجبات الطعام والسكن او ا

 دون غيرها 19لمجموعات او لالفراد جوالت الدراجات الناريه بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال عل  حد 
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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 
 

    0990300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/05/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ت البهتيمى احمد جالل ياقو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز الخدمات  - 50و  59و  52مول دريمز بالقطعة  2محل  -القاهرة الجديدة 

 القاهرة -التجمع الخامس 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

منح الطالب حق خاص عل  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 - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -كاديمية جنوب اال -أ   000فيال 

 القاهرة

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  ا اللوان 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 
 

    0999209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -صالح عبد المؤمن عمر القاضى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش يوسف الجندى باب اللوق عابدين 03

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 ادون غيره 19مطعم وكافى شوب فئة  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 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 
 

    0995209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة المياس هولدنغ ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، رود تاون ، تورتوال ، جزر  9005ب -، ص  0مال ، ويكهامز كاى ، ميل  2سويت 

  العذراء البريطانية

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات االيواء المؤقت الوارد بالفئة  - 19الفئة 

 دون غيرها 19رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -سمول اند بيج جروب للدعايه واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد الجاويش الدور االرضي متفرع من ش اسراء المعلمين  العجوزة  95

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19مطعم وكوفى شوب فئة  - 19الفئة 
 

كال عل  eciالتنازل عن الرسم وكلمة ايس  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان  

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 
 

    0995290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -وب للدعايه واالعالن سمول اند بيج جر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد الجاويش الدور االرضي متفرع من ش اسراء المعلمين  العجوزة  95

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19مطعم وكوفى وشوب فئة  - 19الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -سمول اند بيج جروب للدعايه واالعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد الجاويش الدور االرضي متفرع من ش اسراء المعلمين  العجوزة  95

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  - 19الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة والرسم كال عل  حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0995209 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -وجدى حسن سليمان المرشدى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -الشرق   -ارض الجولف    - 0عقار رقم  -  9محل رقم 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19كوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

:      التنازل عن الرسم       االشتراطات  
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 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 
 

    0992010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -لشيخ زايد ا -يوليو  02محور  -مبنى ترافكو سنتر 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

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

229642مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة  -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -يوليو  02محور  -مبنى ترافكو سنتر 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19لواردة بالفئه جميع الخدمات ا - 19الفئة 
 

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

229642مع 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 
 

    0992010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -ترناشيونال القابضة ش م م ترافكو جروب ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -يوليو  02محور  -مبنى ترافكو سنتر 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -موضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل  االلوان ال -االشتراطات        :      

229642مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة بروج  للتوكيالت التجارية والتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المقطم   - 3من ش   -عمارات  القدس  1

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19خدمات المطاعم والفنادق الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 100شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  10

 القاهرة  -النزهة 

 19 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 19خدمات توفير االطعمة والمشروبات بالفئة  - 19الفئة 
 

وغيرها 034226االشتراطات        :      العالمة مرتبط بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئولية محدودة -لي للمطاعم و الكافيهات شركة فام

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-مول فاملي مول  -منطقة الفاصل السكني السياحي  5قطعة رقم  -أكتوبر  2مدينة 

 الجيزة - A0 - C9 - B0المحل رقم 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19ة مطاعم و كوفي شوب الواردة بالفئ - 19الفئة 
 

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

مقطع  العالمة كال عل  حد  
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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 
 

    0999905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 19جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 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 
 

    0999930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى   -الجناح الجنوبي 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة )هولدنغ( تأسست وقائمة طبقا  -شركة أوبر هاوس ش. م. ل )هولذنغ (  

 لقوانين دولة لبنان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -بيروت   -جانب بنك عوده   -الشارع الرئيسى   -بدارو 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19المطاعم خدمات المقاهى والحانات بالفئة رقم  - 19ئة الف
 

عل  حد    SUAHاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة   
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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 
 

    0990023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -م شركه سيالند للتنميه السياحيه ش م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش الفلكي  19

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19خدمات الفئة   - 19الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :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  0

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 19الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -ثمار وادارة المنشأت السياحيه هوريكا لالس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عباس العاد مدينة نصر القاهرة 55

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19المطاعم والكافيتريات وتقديم جميع انواع المأكوالت والمشروبات فئة  - 19الفئة 

 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 
 

    0993510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد  -محمد زكريا زكى الزيني  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -مركز كفر سعد   -شارع البحر  -الركابيه 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

  19جميع خدمات الفئة رقم   - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

76 

 

 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 
 

    0995039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/05/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -  شركة االعتماد الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  009شقة   -الدور التاني  -تقاطع شارع اللبينى مع امتداد شارع ترسا   -ابراج طيبة  0

 الهرم   -المريوطية  -

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11معامل تحاليل طبية بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيان التجار   االشتراطات        :     
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0999022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -صادق شارع جعفر ال -جنوب االكاديمية  -أ  000فيال 

 القاهرة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالصورة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 100شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  10

 القاهرة  -النزهة 

 11 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات العنايه بالصحة والمحافظه على الجمال للكائنات البشريه او  - 11الفئة 

 11الحيوانيه بالفئة 
 

وغيرها 034222االشتراطات        :      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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة   -الحى الثامن  -شارع مصطفى النحاس  - 05شقه رقم   -مساكن التعاونيات  1

 القاهرة -نصر  

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11دمات الوردة بالفئه رقم جميع الخ - 11الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -كال عل  حد   PNCاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف د  ان ب   

072239العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(الشركة الد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11ة بالفئة جميع الخدمات الوارد - 11الفئة 
 

-------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 
 

    0999933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A0المبنى رقم  01B00بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى   -الجناح الجنوبي 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 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 
 

    0990050 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -االندلس للتحاليل الطبية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ناصية الهرم مع المريوطية قسم الهرم  -شارع الهرم  39العقار رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبصفه خاصه معامل التحاليل  11الطبيه الوارده بالفئه  جميع الخدمات - 11الفئة 
 

062222العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سئوليه محدوده شركة  ذات م -مستشفى العربى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهره  -مدينة نصر  -المنطقه التاسعه  -شارع عبد العزيز عيسى  01

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11مستشفى الوارده بالفئه رقم   - 11الفئة 
 

صورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بال
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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 
 

    0990313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم    -المنصورية   -الحلو ش ترعه   -الطابق االرضى   -ابراج سفنكس  0

 الجيزة

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 11الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0950200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة  باالسهم   -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريش -إينبي  -سيبيرسيتي  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 15واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 15الفئة 
 

099776االشتراطات        :      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 
 

    0999025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق بجوارالمدرسة االنجيليزيه  000فيال 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 15الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -ذ.م.م   -شركه ويف الين ميديا منطقه حره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى  -مدينه دبى لالعالم   -  0المبنى - 0الطابق - 2مكتب تنفيذى رقم 

 االمارات العربيه المتحده  - 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات قانونية وخدمات امنية لحمايه الممتلكات واالفراد وخدمات شخصيه  - 15الفئة 

 15واجتماعيه يقدمها اخرون تلبيه لحاجات االفراد وجميع الخدمات الواردة بالفئه 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 
 

    0992329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 100شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  10

 القاهرة 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15خدمات شخصيه واجتماعيه تلبيه لحاجات االفراد بالفئة  - 15الفئة 
 

وغيرها  034227االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0990350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :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  0

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15رقم جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 15الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية   -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 31900اليتون افينيو ، بالو التو  ، سي ايه 000

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المراقبة وامن المنازل ، خدمات النصح واالستشارات والمعلومات  - 15الفئة 

ية للعقارات المتعلقة بالمراقبة وامن المنازل ،المراقبة االلكترونية والخدمات االمن

السكنية والتجارية ، توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم ، خدمات 

االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المراقبة وامن المنازل ،توفير موقع 

 دون غيرها 15الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع الجرائم والواردة بالفئة 
 

:      منح الطالب حق اسبقية      االشتراطات   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0900000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0001 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الكترونيك هاوس  -محمد لطفى المعصراوى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -باب اللوق  -شارع يوسف الجندى 05

 9 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 
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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 
 

    0095932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة    -جولدن ارو   -الشركة المصرية للتعبئة والتغليف   -عرفات جالل وشركاه 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -شارع الشطر العاشر متفرع من شارع الجزائر  00

 00 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المطبوعات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 عدا اوعية المرحاض . 00منتجات الفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  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 
 

    0095939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ف جولدن ارو الشركة المصرية للتعبئة والتغلي -عرفات جالل وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -ش الشطر العاشر متفرع من شارع الجزائر  00

 00 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المواد الالصقه  02مطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 

 الغاليات ماعدا  00جميع منتجات الفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

وغيرها 092230العالمة مرتبطة مع العالمة  -حق خاص عل  االلوان  االشتراطات        :      منح
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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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  - الشطر الرابع 

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

وغيرها 092230تبطة مع العالمة العالمة مر -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 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 
 

    0999005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -الجديدة  المعادى -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

مة مرتبطة العال -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -لمعادى الجديدة ا -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -دى مدينة زهراء المعا -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التجرية التنازل عن البيانات  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -اء المعادى مدينة زهر -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -لبيان التجار  التنازل عن ا -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -ة زهراء المعادى مدين -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

العالمة  -عن البيان التجار  عل  حد   التنازل -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مرتبطة مع العالمة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 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 
 

    0999093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الرابع  الشطر 

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

وغيرها  092902العالمة مرتبطة مع العالمة  -لوان االشتراطات        :      منح حق خاص عل  اال

التنازل عن البيان التجار  -
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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 
 

    0999015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيانات التجارية  -ل  االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص ع

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -حق خاص عل  االلوان  االشتراطات        :      منح

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -منح حق خاص عل  االلوان    االشتراطات        :   

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن البيان التجار   -:      منح حق عل  االلوان  االشتراطات       

وغيرها 092902العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيانات التجارية  -منح حق خاص عل  االلوان  االشتراطات        :      

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -عل  االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص

وغيرها 092902مع العالمة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 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 
 

    0999095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -حق خاص عل  االلوان االشتراطات        :      منح 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

وغيرها  092230العالمة مرتبطة مع العالمة  -منح حق خاص عل  االلوان  االشتراطات        :    

التنازل عن البيان التجار  عل  حد  -
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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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

:      منح حق خاص عل  االلوان         االشتراطات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -ر  التنازل عن البيان التجا -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -معادى مدينة زهراء ال -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التجار   التنازل عن البيان -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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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 جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -راء المعادى مدينة زه -الشطر الرابع  

 05 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

المة مرتبطة الع -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092902مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى  -شركة صحبة للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -قسم قصر النيل   -شارع شمبليون  1بالدور الثانى بالعقار رقم  000 شقة رقم

 مصر  -

 93 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق و الورق المقوى و المنتجات المصنوعة من هذه المواد و غير واردة  - 02الفئة 

الصور  -مواد تجليــد الكتب  -المطبوعات الخاصة بالشركة  –في فئات أخرى 

 -القرطاسية، مواد اللصق المســـتعملة فى القرطاسية أو لغايات منزلية،  -الفوتوغرافية 

اآلالت الكاتبة و اللوازم المكتبية ) عدا  –مواد الفنانين، فراشي الدهـان أو التلوين 

 مواد التغلـيف البالســـتيكية )غير –األثاث( ، مواد التوجــيه و التدريس )عدا األجهزة( 

الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة و األكليشـــيــهات )الراسمات( الواردة بالفئة 

02  . 

" النقل و تنظيم الرحالت و الســـــــفر ،والسياحة حجز المقاعد للسفر ،  - 93الفئة 

 " 93النقل بالحافالت ، نقل الركاب ، نقل المسافرين ،الواردة بالفئة رقم 
 

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

عل  حد   Hاس 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 350عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤلفة طبقا  شركة ذات مسئولية محدودة -افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد 

 لقوانين جمهورية موريشيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز    -بو بالن بيزينس بارك 

 10 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 02الفئة 

 10كافة الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

ا شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبق -افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد 

 لقوانين  جمهورية موريشيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز    -بو بالن بيزينس بارك 

 10 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 02الفئة 

 10كافة الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

راطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالصورة االشت
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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 
 

    0999300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا  -افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد 

 جمهورية موريشيوس  لقوانين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز   -بو بالن بيزينس بارك 

 10 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 02الفئة 

 10كافة الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا  -افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد 

 ريشيوس لقوانين جمهورية مو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 موريشيوس  -المبنى الغربى بامبلموسيز  -بو بالن بيزينس بارك 

 10 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 02الفئة 

 10كافة الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح
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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 
 

    0999301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة طبقا   -افريكان ليدرشيب ) موريشيوس ( ليمتد 

 لقوانين جمهورية موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 بوبالن بيزينس بارك ،  المبنى الغربى بامبلموسيز ، موريشيوس 

 10 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02كافة المنتجات الوارده بالفئه   - 02الفئة 

 10كافة الخدمات الوارده بالفئه  - 10الفئة 
 

أللوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  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 - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -كوين بيبى لتصنيع المالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -السالم   -ر السويس جس -محطه الشريف  -ش انابيب البترول  30

 02 - 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم التاج 
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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 
 

    0993090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -كوين بيبى لتصنيع المالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -السالم  -جسر السويس   -محطه الشريف   -ش انابيب البترول  30

 02 - 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 05 الفئة

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم التاج 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 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 
 

    0920010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة بلوستارز جروب للتجارة  -ضان وشريكة محمد حسن احمد رم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -صالح سالم  -ب عمارات العبور 03

 90 - 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 90الفئةجميع المنتجات الواردة ب  - 90الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -جى تريو  -شركة المثلث الذهبى لألغذيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -نصر الدين   -شارع الهرم  100

 90 - 03 : المةــــــات العـــفئ
 

  03اللحوم والدواجن ومشتقاتها المجمده بالفئة رقم  - 03الفئة 

 90اللحوم والدواجن ومشتقاتها بالفئة رقم  - 90الفئة 
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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 
 

    0999519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ركة حلو الشام للصناعات الغذائية  واالستثمار الزراعى ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  2 -والمجاورة لها  92المنطقة الصناعية االولى القطعة رقم 

 90 - 90 -03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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

وغيرها  294236بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0915099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -امجد احمد يوسف محمد الولية للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -الدور االول  -ش ابن سندر  5

 90 - 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  03نة الواردة بالفئة سم -زيت  - 03الفئة 

 دون غيرها 90عصائر الواردة بالفئة  - 90الفئة 
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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 
 

    0913992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/01/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ش.م.م   -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -العاشر من رمضان  - 99 - 92قطعة  A9المنطقة الصناعية 

 03 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الفئة  - 9الفئة 

 03جميع المنتجات الفئة  - 03الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 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 
 

    0992301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -مؤسسه المحموديه للتجاره   -سيد محمود فرج احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جسر السويس الزيتون  021

 95 - 91 -00 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الجزء المعدني الخاص بالشيشة الوارد بالفئة  - 2الفئة 

 00فوارغ زجاجيه الواردة بالفئة رقم  - 00لفئة ا

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 

في مجال المنتجات الواردة بالفئات  95تجارة وبيع واستيراد وتصدير بالفئة  - 95الفئة 

  91 - 00 - 2ارقام 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -ابو الجوخ  -خليل محمد خليل ابو الجوخ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش السودان  02

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الدراجات الهوائيه وقطع الغيار الخاصه بها الواردة بالفئة  - 00الفئة 

فى مجال الدراجات بكافه  95خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئه  - 95الفئة 

 انواعها
 

وغيرها 997229العالمة 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 
 

    0925019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -خان العسل  -عبد هللا محمد عز الدين وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لجيزةا -اكتوبر   2 - 001محل رقم  -سنتر النير    - 0مجاورة   -اهالى   0الحى 

 93 - 95 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 

في مجال االيس كريم و الحلويات بالفئة  95االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 95الفئة 

90 

و و االيس كريم  90في مجال الفئة  93التعبئة و التغليف الوارد بالفئة  - 93الفئة 

 الحلويات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0903902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايه ام اس جلوبال  -تامر احمد حافظ حتاتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -سموحة  - 03/  00محل رقم  -جرين بالزا مول 

 19 - 95 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 

 95إدارة المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

اللوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  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 
 

    0909090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0005 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اليصابات حبيب تاوضروس صليب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -ول الدور األ - 01شقة  -برج امون  -ش الحجاز  50

 95 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المطبوعات  الواردة بالفئة رقم   - 02الفئة 

 95المحالت التجارية الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0910109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -محمد لطفى المعصراوى وشركاه  -شركة موبايل بلس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع نوبار ، عابدين ، القاهرة 90

 95 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة رقم  - 02الفئة 

  3 - 9 - 2فى مجال الفئات  95جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 
 

كال عل  حد  وف  الوضع  A A U Uاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ك  يو ف  ايه  

العاد  
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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 
 

    0929300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تو سورت لالسكان والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عين  -ش جسر السويس  -بلوك ج   9،  2بالعقار رقم  -الوحدة الكائنة بالدور الثالث 

 القاهرة  -شمس 

 95 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 02ة الفئ

 9فى مجال االجهزة الكهربائية بالفئة  95االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 95الفئة 

- 3 - 00 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 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 
 

    0992000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش .م .م  -كونكريت للمالبس الجاهزة شركة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (المنطقه الصناعيه الثانيه  السادس من أكتوبر  00،   00قطعتي األرض رقمى  ) 

 95 - 02 -05 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00الفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها 05ه جميع منتجات الفئة المالبس الجاهز - 05الفئة 

 دون غيرها 02الفئة  - 02الفئة 

،  02،  05االستيراد والتصدير في مجال  95جميع خدمات الوارده بالفئة   - 95الفئة 

 دون غيرها 00
 

كال عل  حد  Bts 2272االشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -االمير الستيراد المالبس الجاهزة والتوكيالت التجارية  -عبد هللا عمار سليمان نصر 

 منشأة فردية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد بملك محمود ابراهيم طه العدل اول المنصورة الدقهلية

 95 - 05 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها 05المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 05الفئة 

 95التوكيالت التجارية الواردة بالفئة  - 95الفئة 
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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 
 

    0999003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -وادى دجلة شركة اندية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 05 - 02فى مجال الفئات  95لفئة االستيراد والتصدير با - 95الفئة 
 

وغيرها 099643العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 00 - 02جال الفئات في م 95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

وغيرها 099643العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

  00 - 02لفئات فى مجال ا 95االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 95الفئة 
 

وغيرها 099643العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة شركة مساهمة مصري -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 05، 02فى مجال الفئة  95االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

  02مجال الفئات  فى 95االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 95الفئة 
 

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

وغيرها 099643العالمة مرتبطة مع العالمة  -التجار  
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0999091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

دون  05 - 02فى جال الفئات  95االستيراد والتصدير فى مجال الفئة  - 95الفئة 

 غيرها
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 00الفئة 

دون  05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير اوارد ابلفئه  - 95الفئة 

 غيرهما
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0999010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئه  - 95الفئة 
 

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

وغيرها 092907المة رقم العالمة مرتبطة مع الع -التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -ة المعادى الجديد -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التجار  التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -اء المعادى مدينة زهر -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة  -لبيان التجار  عل  حد  التنازل عن ا -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مرتبطة مع العالمة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 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 
 

    0999021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -بع الشطر الرا 

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -حق خاص عل  االلوان  االشتراطات        :      منح

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05 - 02في مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -شتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان اال

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصرية شركة مس -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02ئات فى مجال الف 95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ة اندية وادى دجلة شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05 - 02فى مجال الفئات  95تصدير بالفئه االستيراد وال - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 ادون غيره 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00الواردة بالفئه  جميع المنتجات - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن البيان التجار  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643العالمة 
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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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0999005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان  

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00يع المنتجات الواردة بالفئه جم - 00الفئة 

 دون غيرهما 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 099643مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0999030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 95 - 00 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05 - 02فى مجال الفئات  95االستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

يرهاوغ 099643مع العالمة 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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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 
 

    0990200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة االنماء لألعالف والزيوت والصابون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه   -طريق بنها القبلى  0

 95 - 90 : مةالــــــات العـــفئ
 

 90االعالف الوارده بالفئه   - 90الفئة 

 90فى مجال الفئه  95تجاره وبيع االعالف الوارده بالفئه  - 95الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  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 
 

    0991250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بورميد للتجارة والتسويق ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة 99

 19 - 95 -90 -02 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05المالبس الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 

 02اكسسوارات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 

 90المشروبات بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم   - 90الفئة 

فى مجال الفئة  95التسويق االلكترونى وخدمات بيع مج الشاى بالفئة رقم   - 95الفئة 

00 

 19خدمات المطاعم والكوفى شوب الواردة بالفئة رقم   - 19الفئة 
 

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

عل  حد   itseitteاسبرسو 
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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 
 

    0991359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سقيا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ب  03قطعة رقم  - 2الجزء الغربى من قطعة االرض الكائنة بالمنطقة الصناعية أ

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان 

 95 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90المياه الغازية الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 

ى مجال المياه الغازية بالفئة رقم ف 95االستيراد والتصدير الوارد بالفئة رقم  - 95الفئة 

90 
 

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

عل  حد   PGOUالتنازل عن مقطع كوال  -كال عل  حد  وف  الوضع العاد   CPالحروف ام س  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

159 

 

 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 
 

    0991000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة المتحدة المصريه للمقاوالت والتوريدات  -ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكه 

 ش تضامن -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثالث مساكن الديدامون فاقوس شرقيه 5عمارة  0مدخل  09شقه 

 99 - 92 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 95التوريدات العامة الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 دون غيرها 92االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 

 دون غيرها 99المقاوالت العامة الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

االشتراطات        :       منح حق خاص عل  االلوان
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 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 
 

    0925951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سوتكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي الجديدة  -تقسيم الالسلكي  1ج /  0مبني 

 10 - 10 -90 -95 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3موبايل ابليكيشن الوارد بالفئة رقم  - 3الفئة 

 95التسويق االلكتروني و الدعاية و االعالن الوارد بالفئة رقم  - 95الفئة 

 90خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 

 10تدريب و تعليم الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 

 10مبيوتر الواردة بالفئة رقم تصميم برامج ك - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0991309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -المنطقة الذكية لتقنية المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -ارات شركة النيل لالسكان عم -شارع انور المفتى  0/  1

 10 - 90 -95 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3تطبيقات هواتف خلويه بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 95التسويق االلكترونى بالفئة  - 95الفئة 

 دون غيرها 90خدمات االنترنت بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 10يوتر بالفئة تصميم برامج كمب - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0991301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -المنطقة الذكية لتقنية المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -عمارات شركة النيل لالسكان  -شارع انور المفتى  0/  1

 10 - 90 -95 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3تطبيقات الهواتف الخلوية بالفئة رقم  - 3الفئة 

 95التسويق االلكترونى بالفئة رقم  - 95الفئة 

 90ة بالفئة رقم خدمات االنترنت الوارد - 90الفئة 

 10تصميم برامج كمبيوتر الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0991305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الذكية لتقنية المعلومات  المنطقة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -عمارات شركة النيل لالسكان  -شارع انور المفتى  0/  1

 10 - 90 -95 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3الهواتف الخلوية بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 95االلكترونى بالفئة التسويق  - 95الفئة 

 دون غيرها 90خدمات االنترنت بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 10تصميم برامج كمبيوتر بالفئة  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميلنيوم لالستثمار وتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  2مدينة  -الحى المتميز    -امام بنك مصر  -ش عبد الخالق ثروت  00

 10 - 90 -95 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3وبايل ابلكيشن الوارد بالفئة رقم م - 3الفئة 

  95تسويق االلكترونى الوارد بالفئة رقم  - 95الفئة 

 90خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 

 10تصميم برامج الكمبيوتر الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

صورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بال
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 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 
 

    0991215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين    -ش جامعة الدول العربية  99

 93 - 95 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

  05مالبس جاهزة الواردة  بالفئة رقم    - 05الفئة 

التسويق االلكترونى وخدمات بيع الكتب والمجلدات والورق والمطبوعات   - 95الفئة 

 . 02فى مجال الفئة رقم   95بجميع انواعها بالفة 

 93ئة التغليف و التخزين و النقل الوارد بالف  - 93الفئة 
 

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

seeot   عل  حد
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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 
 

    0991255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -م   شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -المهندسين   -ش جامعة الدول العربية  99

 93 - 95 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم   - 05الفئة 

فى مجال  95رقم االستيراد والتصدير والتسويق االلكترونى الوارد بالفئة  - 95الفئة 

  02و  05الفئات 

فى  -93خدمات النقل البرى والجوى والمائى والتعبئة التغليف الوارة بالفئة   - 93الفئة 

 02 -05مجال الفئات 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0959232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا   -ش.م.م   -شركة العربى للتجارة والصناعة 

 لقوانين جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة  -قسم الجمالية  -شارع جوهر القائد 00

 93 - 99 -95 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 9فى مجال الفئة  95جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 9فى مجال الفئة  99جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 

 9فى مجال الفئة  93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0951105 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــئف
 

 9في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 9في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 9في مجال الفئة  93خدمات الفئة   - 93الفئة 
 

وغيرها 77327العالمة 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 
 

    0951102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -جماليه ، القاهرة ش جوهر القائد ، قسم ال00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 3في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 3في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 3في مجال الفئة  93خدمات الفئة   - 93الفئة 
 

وغيرها 992724العالمة 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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0951109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 00في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 00في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 

 00في مجال الفئة  93خدمات الفئة   - 93الفئة 

 
 

وغيرها 992724تبطة مع العالمة رقم العالمة مر -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 
 

    0951100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 01في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 

 01في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 

 01في مجال الفئة  93خدمات الفئة   - 93الفئة 

 
 

وغبرها 77327العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:              االشتراطات
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 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 
 

    0951103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 نين جمهورية مصر العربيةوقائمة وفقا لقوا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 02في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 

 02في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 

 02جال الفئة في م 93خدمات الفئة   - 93الفئة 

 
 

وغيرها 992724العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0951195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

صرية مؤلفة وفقا شركة مساهمة م -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 9في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 9في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 9في مجال الفئة  93ات الفئة خدم  - 93الفئة 
 

وغيرها 77327العالمة 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 
 

    0951192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

اهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا شركة مس  -شركة العربى للتجارة والصناعة ش.م.م  

 لقوانين جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -قسم الحماليه  -شارع جوهر القائد   00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 3في مجال الفئة  95جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 3في مجال الفئة  99يع الخدمات الواردة بالفئة رقم جم - 99الفئة 

 3في مجال الفئة  93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

وغيرها  272272االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع  العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0951199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش.م.م  

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -القاهرة  -قسم الحماليه    -شارع جوهر القائد 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 00في مجال الفئة  95جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 00في مجال الفئة  99جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 

 00في مجال الفئة  93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة 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 
 

    0951190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى ( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم الجماليه  -ش جوهر القائد 00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 01في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 01في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 01في مجال الفئة  93خدمات الفئة   - 93الفئة 
 

وغيرها 77327العالمة 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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0951193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ،00

 93 - 99 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 02في مجال الفئة  95خدمات الفئة   - 95الفئة 

 02في مجال الفئة  99خدمات الفئة   - 99الفئة 

 02في مجال الفئة  93خدمات الفئة  - 93الفئة 
 

وغيرها 77327العالمة 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 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0909030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0005 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فكرى عطوه وشركاه  -الشركة الوطنية لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل 

 شركة  توصية بسيطة - 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ش أبو عبيدة بن الجراح 

 95 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة  رقم  - 9الفئة 

 9في  مجال منتجات الفئة  95جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم   - 95الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 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 
 

    0953531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رومانى الجنسية -فرد   -فادي رئيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة الرحاب -القاهرة الجديدة 

 95 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العطور بالفئة  - 9الفئة 

 95خدمات البيع بالفئة  - 95الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0953535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رومانى الجنسية  -فرد   -فادي رئيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة الرحاب -القاهرة الجديدة 

 95 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9العطور الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 

 95الواردة بالفئة رقم خدمات البيع  - 95الفئة 
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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 
 

    0991939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية -ديسيم بيوتي جروب انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا 1آر  0أيه  5ريتشموند إس تي . ئى تورنتو ، أونتاريو إم  509

 95 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ منتجات العناية بالبشرة والجسم،  - 9الفئة 

وبخاصة، كريمات لترطيب الوجه، كريمات لترطيب الجسم، عالجات لمكافحة ظهور 

جسم، عالمات تقدم العمر في الوجه؛ منتجات لمكافحة ظهور عالمات تقدم العمر في ال

وبخاصة، كريمات وغسوالت )لوشن( وهالمات وزيوت ومستحضرات تنظيف 

وصابون للجسم ومستحضرات تقشير وكريمات ترطيب ومنعمات للبشرة ومطريات 

للبشرة ومستحضرات العناية بالبشرة إلزالة التجاعيد وجميعها لمقاومة ظهور عالمات 

ة، غسوالت )لوشن( وكريمات تقدم العمر في الجسم؛ عالجات موضعية للرقبة، وبخاص

وهالمات وزيوت ومستحضرات تنظيف ومستحضرات تقشير وكريمات ترطيب 

ومنعمات للبشرة ومطريات للبشرة ومستحضرات العناية بالبشرة إلزالة التجاعيد 

وجميعها للعناية بالرقبة؛ عالجات غير طبية لعالج عالمات خطوط تمدد البشرة، 

ات وهالمات وزيوت ومستحضرات تنظيف وبخاصة، غسوالت )لوشن( وكريم

ومستحضرات تقشير وكريمات ترطيب ومنعمات للبشرة ومطريات للبشرة 

ومستحضرات العناية بالبشرة إلزالة التجاعيد وجميعها لعالج خطوط تمدد البشرة؛ 

عالجات سيلوليت غير طبية، وبخاصة، غسوالت )لوشن( وكريمات وهالمات وزيوت 

مات ترطيب ومنعمات للبشرة ومطريات للبشرة للحد من ومستحضرات تنظيف وكري

السيلوليت؛ عالجات لتبيض البشرة و/أو تفتيحها، وبخاصة، غسوالت )لوشن( 

وكريمات وهالمات وزيوت ومستحضرات تنظيف وكريمات ترطيب ومطريات للبشرة 

لتبييض وتفتيح البشرة؛ منتجات العناية بالبشرة، وبخاصة، سبراي للشعر وغسوالت 

)لوشن( للعناية بالشعر وبلسم الشعر وجل الشعر؛ مستحضرات تجميلية؛ مستحضرات 

تنظيف، مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس 

وبخاصة، مستحضرات قصر للغسيل والكي، منظفات للغسيل والكي وشمع الغسيل؛ 

ن مُّضاد للعرق، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون وبخاصة، صابو

صابون للجسم، صابون االستحمام وصابون اليدين؛ زيوت عطرية؛ غسوالت )لوشن( 

للشعر؛ منظفات أسنان، كريمات للوجه والجسم، غسوالت الجسم، شامبو، كريمات 
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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 

لترطيب الجسم، كولونيا؛ ماء العطر؛ عطور؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام 

  9الشخصي. بالفئة 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجال مستحضرات التجميل ومنتجات  - 95الفئة 

 -العناية الشخصية ومنتجات العناية بالبشرة والوجه والجسم ومنتجات العناية بالجمال 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر االنترنت في مجال مستحضرات التجميل ومنتجات 

الوجه والجسم ومنتجات العناية بالجمال العناية الشخصية ومنتجات العناية بالبشرة و

 95بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0913009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليدرز كوليدج للخدمات التعليميه .  شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس  -منطقه المستثمرين الجنوبيه   - 10تعليميه بالقطعه خدمات  00قطعه 

 القاهرة  -القاهره الجديدة   -

 10 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 (95الدعاية واالعالن الواردة بالفئة ) - 95الفئة 

 (10جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

التنازل عن انترناشونال كوليج   -  042222المة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      الع

RNTBONUTRGNUO PGOOBOB   التنازل عن حرف ال  -كال عل  حدO    عل  حد
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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 
 

    0992599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -تيم لالستشارات ش.ذ.م.م  شركة فرنشايز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 02و  05ق  -مشروع كابيتال بزنس بارك  -ب  9الدور الرابع مبنى  100وحدة رقم 

 الجيزة  -مدينة الشيخ زايد  -محور الكريزى ووتر  -

 10 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95ادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الغراض تجارية بالفئة رقم اقامة و - 95الفئة 

 10خدمات الندوات والحفالت العامة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

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

التجار  
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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 - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0910995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة - COUSNOIشركة كونسلت للخدمات االستشارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر اول  -عمارات رابعة االستثمارى  -ش امتداد عباس العقاد  90

 10 - 95 : مةالــــــات العـــفئ
 

استشارات الموارد البشرية والدعاية واالعالن واستشارات نظم المعلومات   - 95الفئة 

 3فى مجال الكمبيوتر بالفئة  95واالستيراد والتصدير بالفئة 

 10تصميم برامج الكمبيوتر بالفئة  - 10الفئة 
 

تعهد  -البيان التجار  كال عل  حدة وعن   ceutnosالتنازل عن كونسلت  -االشتراطات        :      

Rمالك العالمة بان الشكل المرفق بالعالمة مجرد رسم وليس حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصرية شركة مسا -مصر  -دايركت نتورك ديلز  للدعاية واالعالن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس   -شارع التسعين الجنوبى  -مبنى جرين تاور  - 902مكتب رقم 

 القاهره  

 10 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

  95خدمات الدعايه واالعالن الوارده بالفئه رقم  - 95الفئة 

 10ج الكمبيوتر الوارده بالفئه رقم خدمات تصميم وتطوير اجهزة وبرام - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل  االلوان الموضحة بالصورة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 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 
 

    0950993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/05/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فردي  -لتسويق  ام  ل -ايه  -والء محمد عبد المنعم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 صقر قريش -مساكن القوات المسلحة  21المعادي 

 19 - 10 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95الدعاية و االعالن الوارد بالفئة  - 95الفئة 

 10خدمات ترفيهية الواردة بالفئة  - 10الفئة 

 19فيهات الواردة بالفئة المطاعم و الكا - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0992901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة السماحى للتوكيالت التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  - 900شقه  -الدور السابع  -شارع حسن صادق  9

 95 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3ادوات الحماية الشخصية الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 

في مجال ادوات الحماية الشخصية  95االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 95الفئة 

 3بالفئة رقم 
 

التنازل عن حرف  -اص عل  االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خ -االشتراطات        :      

والبيانات التجارية كال عل  حدة  Sاتش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

189 

 

 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 
 

    0991003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريةش م م  ش مساهمة  -مصر السالم للتنمية والتكنولوجيا المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوزيف تيتو النزهه الجديدة 91

 99 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92االستثمار العقارى بالفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 99المقاوالت العامة بالفئة  - 99الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

060702العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90فئة ال

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

060702العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 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 
 

    0999002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90الفئة جميع الخدمات الواردة ب - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن البيان التجار  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702العالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90 جميع الخدمات الواردة بالفئة - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجار  عل  حد   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10فئة ال
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجار  عل  حد   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

وغيرها  092237العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

التنازل عن البيان التجار  -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

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

وغيرها 060702العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجار  
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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 
 

    0999019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90لواردة بالفئة جميع الخدمات ا - 90الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

وغيرها 092237مع العالمة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 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 
 

    0999020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90بالفئه  جميع الخدمات الواردة - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90لفئه جميع الخدمات الواردة با - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060707مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 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 
 

    0999020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90ه جميع الخدمات الواردة بالفئ - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

202 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999090 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

06002مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

203 

 

 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 
 

    0999091 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

-التنازل عن البيانات التجارية عل  حد   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702العالمة مرتبطة مع العالمة 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 

 

 

204 

 

 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 
 

    0999099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90الفئه جميع الخدمات الواردة ب - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

205 

 

 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 
 

    0999000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90ئه جميع الخدمات الواردة بالف - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

206 

 

 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    0999009 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

207 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصرية شركة مس -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مالتبطة  -التنازل عن البيان التجار   -االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان 

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

208 

 

 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 
 

    0999003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصرية شركة مسا -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة  -التنازل عن البيان التجار  عل  حد   -ت        :      منح حق خاص عل  االلوان االشتراطا

060702مرتبطة مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

209 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0999030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرية شركة مساهمة م -شركة اندية وادى دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -المعادى الجديدة  -مدينة زهراء المعادى  -الشطر الرابع  

 10 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 10جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -التنازل عن البيانات التجارية  -تراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان االش

060702مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

210 

 

 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 
 

    0910955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/0002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -وشركاة )سمارت اى تى للبرمجيات(  شركة محمد عبد الجليل  محمد على زعير 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قويسنا شارع مستجد من ش محمد سليمان المتفرع من ش سعد زغلول ملك محمد بدوى 

 المنوفيه -عبد المقصود مركز قويسنا 

 10 - 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10ه الواردة بالفئة خدمات التعليم والترفي  - 10الفئة 

 دون غيرها 10تطوير واعداد البرامج االلكترونية الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

211 

 

 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 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 
 

    0959300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصريهشركة مس -ش م م  -شركة آى تى ووركس إيجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر   -المنطقة الحرة العامة  

 10 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 

 10تصميم برامج الكمبيوتر الوارده بالفئه  - 10الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

212 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0991035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هولدينج لو دوف  اتش ال دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -رينيس  95000’ افينيو دو كندا  50

 19 - 90 -03 : المةــــــات العـــفئ
 

، خالصات اللحم، فواكه اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد - 03الفئة 

وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة؛ سلطات الخضار والفاكهة، هالم )جيلي(، 

مربيات، فواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات األلبان، حلويات اساسها 

 الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لالكل، منتجات أساسها مصنوعة من بدائل الحليب.

، الشاي ، الكاكاو ، السكر ، األرز ،التابيوكا ، الساغو؛ القهوة القهوة  - 90الفئة 

االصطناعية؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ؛ الخبز ، خبز القمح، خبز 

فيينا، خبز محتوي علي حبوب؛ السندويشات، الفطائر والحلويات؛ مثلجات صالحة 

الخبيز، الملح، الخردل، الخل، لألكل؛ عسل النحل ، العسل األسود، الخميرة، مسحوق 

الصلصات )التوابل(، البهارات، ثلج لإلنعاش، البسكويت، الخبز الفرنسي )البريوش(، 

العجائن الملفوفة )الكرواسون(، الكيك، عجينة الكيك، فطائر محالة )بانكيك(، تورتات 

 )كيك بالفواكه(، كيش )فطيرة كاسترد(، البيتزا.

طعمة والمشروبات، خدمات مطاعم الوجبات السريعة، خدمات توفير األ - 19الفئة 

االيواء المؤقت؛ خدمات الفنادق؛ المقاهي، المقاهي، الكافيتريات، خدمات الوجبات 

الخفيفة، خدمات المخابز، خدمات الكافيتريات، خدمات المطاعم المؤقتة او المتنقلة 

رف االنتظار، خدمات )الكانتين(، خدمات المطاعم، خدمات المطاعم لمناطق الراحة وغ

 المطاعم.
 

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

وغيرها  232242بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

213 

 

 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 
 

    0999930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/03/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -العطارة الهندية  -حسن محمد يوسف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية   -ش جوهر القائد  19

 90 - 90 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 90التوابل الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 

 90جميع منتجات الفئة  - 90الفئة 
 

وغيرها  262423االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

214 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -نوريل ، أس أيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا  -)مدريد(  -مدريد  00009   03س ايرينديز جيسا

 90 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مكمالت غذائيه للحيوانات مكمالت بروتينيه للحيوانات مكمالت طعام معدنية  - 5الفئة 

مواد دهنيه لالستعمال البيطرى مكمالت مغذيه للحيوانات محفزات تعليف للحيوانات 

 بيطريةانزيمات لألغراض ال

علف حيوانى علف حيوانى مقوى مستحضرات تسمين للحيوانات ملح  - 90الفئة 

 90للمواشى ووجبات للحيوانات بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

215 

 

 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 
 

    0990000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/0000 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -نوريل ، أس أيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا -)مدريد(  -مدريد  00009   03جيساس ايرينديز ، 

 90 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مكمالت غذائيه للحيوانات مكمالت بروتينيه للحيوانات مكمالت طعام معدنية  - 5الفئة 

مواد دهنيه لالستعمال البيطرى مكمالت مغذيه للحيوانات محفزات تعليف للحيوانات 

 5انزيمات لألغراض البيطرية بالفئة 

علف حيوانى علف حيوانى مقوى مستحضرات تسمين للحيوانات ملح  - 90الفئة 

 90للمواشى ووجبات للحيوانات بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

216 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0920000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  - 0000ماستر  -عت طلعت احمد دينا طل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الدكتور المحروقي 01

 00 - 3 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

خالطات و مطاحن و عصارات و قطاعات كهربائية و المفرمة و المكنسة و  - 9الفئة 

 دون غيرها 9غساالت المالبس والصحون بالفئة 

أجهزة تليفزيون وريسيفر و أجهزة الصوت و الصور و اجهزة التحكم في  - 3لفئة ا

 دون غيرها3الطاقة الكهربائية بالفئة 

أجهزة لالضاءة و التدفئة و توليد البخار و الهواء و الطبخ و التبريد و  - 00الفئة 

الفرن و التجفيف و التهوية و التسخين )المراوح و التكييف و الدفاية و القالية و 

 دون غيرها00الميكرويف و الثالجة و السخان و البوتجاز بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص عل  االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

217 

 

 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 
 

    0920000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/0009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة - 0000راديو طلعت  -عيل شركة دينا طلعت طلعت احمد اسما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الدكتور المحروقي 01

 00 - 3 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

خالطات و مطاحن و عصارات و قطاعات كهربائية و المفرمة و المكنسة و  - 9الفئة 

 دون غيرها 9غساالت المالبس والصحون بالفئة 

أجهزة تليفزيون وريسيفر و أجهزة الصوت و الصور و اجهزة التحكم في  - 3الفئة 

 دون غيرها 3الطاقة الكهربائية بالفئة 

أجهزة لالضاءة و التدفئة و توليد البخار و الهواء و الطبخ و التبريد و  - 00الفئة 

و  التجفيف و التهوية و التسخين )المراوح و التكييف و الدفاية و القالية و الفرن

 دون غيرها00الميكرويف و الثالجة و السخان و البوتجاز بالفئة 
 

 ----االشتراطات        :      


