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1 

 

 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 - 659 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -جدي سالمه تقسيم الالسلكي / و متفرع من شارع م 5عمارة رقم  

 القاهرة

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1مستحضرات التجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

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

العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدويه والمستحضرات الطبيه 

 مساهمه مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادي الجديدة  -و متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسيلكي \5اعماره رقم 

 القاهره

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1مستحضرات تجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمه كال  - 413483بطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه مرت

علي حدي في الوضع العادي 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -لطبية بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات ا

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -/ و متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسلكي  5عمارة رقم  

 القاهرة

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مستحضرات التجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5 االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه - 5الفئة 
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة وفى الوضع العادى - 413483
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -و متفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسلكي  5عمارة رقم  

 القاهرة

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1تحضرات التجميل بالفئه مس - 1الفئة 

 5االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة فى الوضع العادى  - 413483مع 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 - 659عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادي الجديدة  -متفرع من شارع مجدى سالمه تقسيم االسيلكي  \ 5عماره رقم 

 القاهره 

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1مستحضرات تجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

التنازل عن مقاطع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

ادي العالمه كال علي حدي في الوضع الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع  وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -شارع مجدي سالمه تقسيم الالسلكي / و متفرع من  5عمارة رقم  

 القاهرة

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مستحضرات التجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5االدويه والمكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة فى الوضع العادى  - 413483مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -ية والمستحضرات الطبية بيوتي اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدو

 مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -/ ومتفرع من شارع مجدي سالمه تقسيم الالسلكي 5عمارة رقم  

 القاهرة

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1مستحضرات التجميل بالفئه  - 1الفئة 

 5الوارده بالفئه  االدويه والمكمالت الغذائيه - 5الفئة 
 

العالمة  -التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة وفى الوضع العادى  -االشتراطات        :      

413483مرتبطة مع العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة نور باك -عمر محمود سمير نور وشريكتهم احمد و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المنطقة الثانية مدينة بدر  94القطعة رقم 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 39فى مجاال الفئة  15خدمات الفئة  - 15الفئة 
 

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

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -الرونق للتصدير )ش.ذ.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -بجوار مطعم بيت العرب - طريق مصر اسكندريه الصحراوى - 61الكيلو 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  15االستيراد والتصدير وكافه االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - 15الفئة 

  13( وجميع منتجات الفئه  13الحاصالت الزراعيه الوارده بالفئه) 
 

التنازل عن حرف ار  -أللوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي ا

r  والكره االرضيه
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم بوكس اوفيس ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  34419افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  3344

 مريكية

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

" خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي  - 15الفئة 

س ، وأغطية الرأس ، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ومتجر البيع بالتجزئة للمالب

واألحذية ؛ ووسائد الماوس ، و االعالن ، والمجوهرات ، والحقائب والمجوهرات 

والحقائب ؛، والكاؤس وخدمات االعالن على شبكة االنترنت؛ المساعدة في إدارة 

األعمال ، ترويج المبيعات ]لآلخرين[ ، إستشارات إدارة شؤون الموظفين ، خدمات نقل 

المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر ، محاسبة ، الكفاالت و جميع  األعمال ، تجميع

 على المنتجات المذكورة" 15الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ديالويرهوم بوكس اوفيس ، انك  : شركة م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  34419افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  3344

 مريكية

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

بي " خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكت - 15الفئة 

خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت ومتجر البيع بالتجزئة للمالبس ، وأغطية الرأس ، 

واألحذية ؛ ووسائد الماوس ، و االعالن ، والمجوهرات ، والحقائب والمجوهرات 

والحقائب ؛، والكاؤس وخدمات االعالن على شبكة االنترنت؛ المساعدة في إدارة 

خرين[ ، إستشارات إدارة شؤون الموظفين ، خدمات نقل األعمال ، ترويج المبيعات ]لآل

األعمال ، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر ، محاسبة ، الكفاالت و جميع 

 على المنتجات المذكورة"  15الخدمات 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155056 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

41/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرى الجنسية-فاجى بالست لصاحبها محمد محمود عبد النبى محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(مجمع الصناعات البالستيكية _طريق البتروكيماويات  9عنبر رقم ) 53الوحدة رقم  

 االسكندرية-العامرية -المنطقة الصناعية بمرغم قبلى 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 .15ادارة االعمال التجارية الواردة بالفئة   - 15الفئة 
 

التنازل عن حرف )  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

V  ( و عن كلمه )tsalP  الواردة بالعالمه )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -البوبو لالستيراد  -احمد محمود حسن حسن نويصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -( المناخ 3(الدور االول حجرة رقم )9شارع نبيه و البنا ملك الفيومى عمارة )

 بورسعيد 

 15 : ةالمــــــات العـــفئ
 

( دون غيرها فى مجال االحذية 15االستيراد و التوكيالت التجارية بالفئة ) - 15الفئة 

 (95بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -اد البوبو لالستير -احمد محمود حسن حسن نويصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -( المناخ 3(الدور االول حجرة رقم )9شارع نبيه و البنا ملك الفيومى عمارة )

 بورسعيد 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

( دون غيرها فى مجال المالبس 15االستيراد و التوكيالت التجارية بالفئة ) - 15الفئة 

 ( مالب95بالفئة )
 

راطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدىاالشت
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لورد للتجارة و الصناعة ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر-بور سعيد -حى شرق -ة زغلول شارع صفي 39

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن ،ادارة و توجيه االعمال،تفعيل النشاط المكتبى،االستيراد  - 15الفئة 

و التصدير،تجارة و منافذ بيع التجزئة و الجملة،الوكاالت التجارية،توفير سوق عبر 

الكتالوجات البريدية المرتبطة بمنتجات شفرات و االنترنت )التجارة االلكترونية ( و 

ماكينات الحالقة و ادوات الحالقة و ادوات الحالقة و فرش االسنان و العطور و 

الزيوت العطرية و كافة االجهزة الكهربائية و االلكترونية و جميع انواع البطاريات 

  15(،وجميع هذه الخدمات بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    4155650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه   -مؤسسه الصفا للتجاره -صفوت حسين سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -ش ممدوح سالم  9 -امتداد رمسيس  6عماره 

 15 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  9فى مجال الفئه  15االستيراد والتصدير الوارده بالفئه  - 15الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4196951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/43/9439 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة -شركة بايونيرز القابضه لالستثمارات الماليه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شارع العروبه مصر الجديدة  396

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع خدمات الفئه  - 19الفئة 
 

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

الحروف كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4105901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/43/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة -بيفورت انترناشونال منطقة حرة ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 544193ص.ب  -مدينة دبي لإلنترنت  - BI - 40 (In Il uB TB ،  949مكتب 

 اإلمارات العربية المتحدة . -دبي  -

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين والخدمات التمويلية ، الخدماتالمصرفية ، خدمات صرافة  - 19الفئة 

ت المصرفية وبطاقات الدين وغيرها من العمالت ، خدمات بطاقات االئتمان والبطاقا

البطاقات المالية ، تحويل األموال ، خدمات صرف النقد ، خدمات االئتمان ، خدمات 

الدفع عن بعد ، خدمات المحافظ اإلليكترونية ذات القيمة المخزنة ، توفير األموال 

محاسبة بما وخدمات تحويل العمالت الكترونياً ، خدمات الدفع اإلليكتروني ، خدمات ال

فى ذلك خدمات المحاسبة لعمليات البطاقات المصرفية ، بطاقات الدفع وخدمات 

محطات البيع ومحطات المعامالت تحديداً خدمات الدفع وخدمات سداد النقد ، خدمات 

المساعدة المالية للسائحين ، خدمات تأمين السفر ، خدمات التحقق من الشيكات ، 

يعها تتعلق بالشيكات السياحية وقسائم السفر ، خدمات خدمات اإلصدار وفك الرهن جم

 دون غيرها 19المشورة المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة آنفاً.بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4195651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/49/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منظمة بموجب القوانين المرعيه فى ديالوير ، الواليات المتحدة  -سيتيغروب انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية34431شارع غرينويتش ، نيويورك ، نيويورك  155

 19 : مةالــــــات العـــفئ
 

التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛ الخدمات  - 19الفئة 

التمويلية؛ الخدمات المصرفية؛ الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول؛ خدمات 

بطاقات االئتمان وبطاقات السحب؛ الخدمات التمويلية وتحديدا اإلقراض والتمويل 

؛ خدمات سمسرة األوراق المالية وتداولها وخدمات االستشارات التجاري واالستهالكي

واالكتتاب المتعلقة بها لصالح الغير؛ خدمات اإلدارة و التخطيط المالية واالستثمارية و 

خدمات االستشارات المالية واالستثمارية ؛ الخدمات المصرفية االستثمارية؛ توفير 

ة؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتثقيف خدمات االستشارات واالستفسارات االستثماري

بشأن االئتمان؛ البحوث والمعلومات المالية؛ توفير المعالجة اإللكترونية للتحويل 

اإللكتروني والدفع اإللكتروني لألموال عبر غرفة المقاصة اآللية وبطاقات االئتمان 

سوب عالمية؛ وبطاقات السحب والشيكات اإللكترونية والدفع اإللكتروني عبر شبكة حا

توفير الخدمات المالية وتحديداً تسهيل المعامالت المالية في مجال خدمات الدفع وتحديداً 

عمليات النقل اإللكتروني لألموال؛ خدمات التوزيع المتعلقة بالتأمين على الحياة 

 19والممتلكات والتأمين ضدّ الحوادث والعجز وعقود األقساط السنوية. الواردة بالفئة 

 غيرهادون 
 

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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4195559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/40/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة  -الشركة السعودية لالقتصاد و التنمية القابضة  )سدكو ( 

 ين السعودية طبقا  لقوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص.ب  .  -مركز اسواق البحر االحمر  -طريق الملك عبد العزيز  -حي الشاطئ  -جده 

  93063رمز بريدى  -  0150

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون المالية و الشؤون العقارية و جميع  -التأمين , الشؤون التمويلية  - 19الفئة 

 19دمات الواردة بالفئة رقم الخ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -نى شركة اكسبت للتكنولوجيا وخدمات الدفع االليكترو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفلكى التحرير باب اللوق قسم عابدين 95

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19خدمات دفع وسداد وتحويل االموال اليكترونيا بالفئة  - 19الفئة 
 

صورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة انجلترا -رويترز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ئى بيه   5   30ساوث كولونيد ، كنارى وارف ، لندن ، ئى  14ذا ثومسون رويترز ، 

 انجلترا -

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير المعلومات حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم المساعدة  - 19الفئة 

في األبحاث حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم تقارير إحصائية حسب 

يمات المالية؛ الطلب بشأن البيانات المالية؛ التحليل المالي؛ االستشارات المالية؛ التقي

أسعار البورصة؛ تحويل األموال إلكترونياً؛ توفير معلومات مالية حول السندات؛ 

سندات الضمان والمبيعات التجارية وائتمانات التداول واالئتمانات االستثمارية؛ 

الخدمات المالية، وبخاصةً، توفير معلومات مالية على شكل تجارة األسواق ومعلومات 

مالية؛ خدمات الدعم التجاري في مجال األوراق المالية، وبخاصةً تسعير األوراق ال

المقارنة، التجميع، المعالجة، الجدولة، التوزيع، التفاوض والتنفيذ التجاري؛ توفير 

معلومات حول تداول األوراق المالية، وبخاصةً، تصنيف األوراق المالية، السماسرة، 

ؤشرات األوراق المالية والمؤشرات التجار والمصدرون؛ حساب، وتوفير، وتحديث م

الفرعية لصالح اآلخرين؛ الخدمات المالية اآللية، وبخاصةً، سمسرة األوراق المالية عبر 

شبكة الكمبيوتر العالمية؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر اإللكترونية عبر اإلنترنت والتي 

ة؛ توفير قواعد بيانات تضم معلومات عن األوراق المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمي

كمبيوترية إلكترونية تقدم للمشتركين معلومات تجارية فيما يتعلق باألوراق المالية 

وتوفر للمؤسسات والمستثمرين األفراد سبكة أوتوماتية لتداول األوراق المالية. بالفئة 

 19رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بريطانية  -رويترز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ئى بيه  5 30ساوث كولونيد ، كانى وارف ، لندن ئى  14ذا طومسون رويترز بيلدينغ 

 المملكة المتحدة -

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

ول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم المساعدة توفير المعلومات ح - 19الفئة 

في األبحاث حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم تقارير إحصائية حسب 

الطلب بشأن البيانات المالية؛ التحليل المالي؛ االستشارات المالية؛ التقييمات المالية؛ 

معلومات مالية حول السندات؛  أسعار البورصة؛ تحويل األموال إلكترونياً؛ توفير

سندات الضمان والمبيعات التجارية وائتمانات التداول واالئتمانات االستثمارية؛ 

الخدمات المالية، وبخاصةً، توفير معلومات مالية على شكل تجارة األسواق ومعلومات 

تسعير األوراق المالية؛ خدمات الدعم التجاري في مجال األوراق المالية، وبخاصةً 

المقارنة، التجميع، المعالجة، الجدولة، التوزيع، التفاوض والتنفيذ التجاري؛ توفير 

معلومات حول تداول األوراق المالية، وبخاصةً، تصنيف األوراق المالية، السماسرة، 

التجار والمصدرون؛ حساب، وتوفير، وتحديث مؤشرات األوراق المالية والمؤشرات 

ات المالية اآللية، وبخاصةً، سمسرة األوراق المالية عبر الفرعية لصالح اآلخرين؛ الخدم

شبكة الكمبيوتر العالمية؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر اإللكترونية عبر اإلنترنت والتي 

تضم معلومات عن األوراق المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ توفير قواعد بيانات 

ومات تجارية فيما يتعلق باألوراق المالية كمبيوترية إلكترونية تقدم للمشتركين معل

 وتوفر للمؤسسات والمستثمرين األفراد سبكة أوتوماتية لتداول األوراق المالية.
 

444373العالمة 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111953 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

41/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مانجروفى لالستثمار العقارى والسياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع  -شارع التسعين الشمالى  -الدور الثالث  -القطاع الخدمى االول  - 91قطعة 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -الخامس 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

االستثمار و التطوير العقاري ، التأمين ، الشؤون التمويلية ، الشؤون المالية  - 19الفئة 

، الشؤون العقارية ، مكاتب العقارات والشقق السكنية ، ادارة العمارات ، إدارة 

العقارات ، تأجير الشقق ، تأجير المكاتب ، تثمين العقارات ، استثمارات مالية ، وكاالت 

  19ت ، تأجير المزارع ، وكافة الخدمات الواردة بالفئة العقارا
 

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

448331مع العالمة 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  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة --المهندسين  --شارع االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة --المهندسين  --ش االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

  19ئه جميع خدمات الواردة بالف - 19الفئة 
 

441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة --المهندسين  --ش االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

وغيرها 441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة فورتشن بروموسفن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -المهندسين  -شارع االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 19الفئة 
 

441434العالمة مرتبطة بالعالمة     االشتراطات        :  



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزةمحافظة -المهندسين -شارع االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 19الفئة 
 

441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ة فورتشن بروموسفن شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة-المهندسين -شارع االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 19الفئة 
 

441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة-المهندسين  -شارع االسراء 91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 19فئة ال
 

441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ودةشركة ذات مسئولية محد -شركة فورتشن بروموسفن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة-المهندسين -شارع االسراء  91

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 19الفئة 
 

441434االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4154943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

منظمة دولية حكومية ، منظمة تابعة لهيئة االمم  -صندوق االمم المتحده للطفوله 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  34431يونيتد ناشن بالزا ، سيتى اوف نيويورك ، ستيت اوف نيويورك  1

 حدة االمريكية المت

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جمع التبرعات الخيريه الوارده بالفئه  - 19الفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جى اى جى للتأمين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -روكسى  -ش المعهد االشتراكى  31

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19خدمات التامين الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

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

كال على  TPYtEوكلمة مصر   gigالتنازل عن الحروف جى اى جى  - 813341العالمة رقم 

حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أوراس أنفست هولدنج إنك. ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ،مالطا  3540اف ار ان شارع في. ديميش ،فلوريا 0

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -هومز للتسويق العقارى  -خالد  سمير رأفت ابو العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  - 0شقة رقم  -مساكن الضباط الرماية  96

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19جميع خدمات الفئة  - 19الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لورد للتجارة و الصناعة ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر-بور سعيد -حى شرق -شارع صفية زغلول  39

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين،الشئون التمويلية،الشئون المالية و الشئون العقارية وجميع هذه  - 19الفئة 

  19الخدمات 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب.، ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نيشانغ بوليفارد ، هويكسينغ بلوك ، يوبي دستريكت ، تشونغكينغ  90بلدينغ ، نو.  9نو. 

 ، الصين

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

ومات عن االنشاء؛ االنشاء؛ استخراج المعادن؛ صيانة وإصالح المباني؛ معل - 11الفئة 

تركيب واصالح معدات التسخين؛ تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الحاسوب؛ ازالة 

التشويش في االجهزة الكهربائية؛ تركيب وإصالح المعدات الطبية؛ تنظيف المركبات؛ 

لحائط وساعات الجيب واليد؛ اصالح اجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ اصالح ساعات ا

صيانة واصالح الخزائن الفوالذية؛ مقاومة الصدأ؛ تجديد اإلطارات؛ صيانة االثاث؛ 

التنظيف الجاف؛ التطهير من الجراثيم؛ تركيب واصالح المصاعد؛ تركيب واصالح 

اجهزة االنذار ضد السرقة؛ اصالح االحذية؛ تركيب واصالح التلفونات؛ شحذ 

المضخات؛ اصالح المظالت؛ خدمات صناعة الثلج الصناعي؛  السكاكين؛ اصالح

تجديد االعمال الفنية؛ اصالح اآلالت الموسيقية؛ صيانة برك السباحة؛ تأجير مضخات 

الصرف؛ استئجار آالت غسل االطباق؛ إصالح األدوات اليدوية؛ إصالح المجوهرات؛ 

؛ تنظيف صهاريج تركيب وإصالح المرافق الرياضية الترفيهية؛ إصالح األمتعة

التخزين؛ تنظيف خزانات الصرف الصحي؛ إصالح الكتب وترميمها؛ إصالح مناظير؛ 

إصالح اللعب أو الدمى؛ إصالح آالت وأجهزة اللعبة؛ إصالح أو صيانة أجهزة الهاتف 

 11الواردة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب ،ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نيشانغ بوليفارد, هويكسينغ بلوك يوبي دستريكت تشونغكينغ  90بلدينغ نو.  9نو. 

 الصين

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

االنشاء؛ االنشاء؛ خدمات استخراج الحجارة؛ تنجيد االثاث؛  معلومات عن - 11الفئة 

تركيب واصالح معدات التسخين؛ تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الحاسوب؛ ازالة 

التشويش في االجهزة الكهربائية؛ تركيب وإصالح المعدات الطبية؛ تنظيف المركبات؛ 

عات الجيب واليد؛ اصالح اجهزة التصوير الفوتوغرافي؛ اصالح ساعات الحائط وسا

صيانة واصالح الخزائن الفوالذية؛ مقاومة الصدأ؛ اعادة تلبيس االطارات بالمطاط؛ 

صيانة االثاث؛ تنظيف المالبس؛ تطهير الهواتف المحمولة؛ تركيب واصالح اجهزة 

االنذار ضد السرقة؛ تركيب واصالح التلفونات؛ تركيب وإصالح المرافق الرياضية 

 11و صيانة أجهزة الهاتف الواردة بالفئة الترفيهية؛ إصالح أ
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة أمريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين   -أكسون موبيل كوربوريشن 

 االمريكيةالواليات المتحدة  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  15416 - 9965 -الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 5656 

 المتحدة االمريكية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع الوارده بالفئه  - 11الفئة 

 دون غيرها 
 

44435ت        :      العالمة مرتبطة بالعالمة االشتراطا
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير لصاحبها ياسر محمود عطية الزاملى  

 مصرى الجنسية  -فرد  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع الخليفه المأمون  94

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

وبصفه خاصه اعمال الصيانه فى  11جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 11الفئة 

 6مجال الفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153593 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

96/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -قسوره للتكنولوجيا الذكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عماره  541شقه   -الدور الخامس  -النزهه الجديده  -شارع االديب السباعى  0

 القاهره    -كليوباترا 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 1،6،33فى مجال الفئات  11الصيانه الوارده بالفئه  - 11لفئة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -قسوره للتكنولوجيا الذكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عماره كليوباترا  541الدور الخامس شقه  -النزهه الجديده  -ديب السباعى شارع اال 0

 القاهره   -

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 (1،6،33دون غيرها )فى مجال الفئات  11الصيانه الوارده بالفئه  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد انجليزى الجنسية -فرح ظفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9501، منطقة النخيل ، ص.ب  3مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت مبنى سى اس  

 ، المملكه العربيه السعوديه  33059 -الرياض  -

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

تشييد المبانى ، خدمات االصالح ، خدمات التركيب ، خدمات التطوير  - 11الفئة 

العقارى ) البناء( البناء ، الصيانه ، االصالح ، خدمات التركيب. بناء واصالح هياكل 

الهندسه المدنيه ، خدمات اداره البناء ، صيانه واصالح المبانى ، خدمات التنظيف ، 

نى. خدمات التنظيف والحراسه ، اداره خدمات التنظيف الخاجى والداخلى للمبا

للمشروع فى الموقع ، خدمات تجديد المبانى واعاده خدمتها ، البناء والصيانه المتعلقه 

بالهندسه المدنيه ، المشوره والخدمات االستشاريه وخدمات المعلومات المتعلقه بجميع 

 11الخدمات المذكوره الوارده بالفئه 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    4153591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد انجليزى الجنسية -فرح ظفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9501، منطقة النخيل ، ص.ب  3مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت مبنى سى اس  

 عوديه ، المملكه العربيه الس 33059، الرياض ، 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

تشييد المبانى ، خدمات االصالح ، خدمات التركيب ، خدمات التطوير  - 11الفئة 

العقارى ) البناء( ، البناء الصيانه ، االصالح ، خدمات التركيب بناء واصالح هياكل 

ت التنظيف ، الهندسه المدنيه ، خدمات اداره البناء ، صيانه واصالح المبانى ، خدما

خدمات التنظيف الخارجى والداخلى للمبانى ، خدمات التنظيف والحراسه ، اداره 

للمشروع فى الموقع ، خدمات تجديد المبانى واعاده خدمتها ، البناء والصيانه المتعلقه 

بالهندسه المدنيه ، المشوره والخدمات االستشاريه وخدمات المعلومات المتعلقه بجميع 

 11كوره الوارده بالفئه الخدمات المذ
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت فى والية ديالوير  -كارما اوتوموتيف ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  69935كاليفورنيا  -د ارفين  جيرونيمو رو 6654

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات انشاء المبانى خدمات الترميم خدمات التركيب والصيانة والتصليح  - 11الفئة 

 دون غيرها 11للسيارات الواردة بالفئة 
 

لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مالطا  3540شارع في. ديميش، فلوريا، اف ار ان 0

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/46/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ز ، انك . شركة امريكيه موسسه طبقا لقوانين واليه نيفاداامازون تكنولوجي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 65346تيري افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  034

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

دفق تطبيقات خدمات االتصاالت، النقل االلكتروني للبيانات، تدفق البيانات، ت - 15الفئة 

البرامج، توفير سعة تدفق بيانات لآلخرين، تدفق المواد السمعية والفيديوية عبر 

االنترنت، بث الفيديو تحت الطلب، خدمات البث، توفير الوصول إلى شبكات 

االتصاالت، توفير الوصول من عدة مستخدمين لشبكات معلومات الحاسوب العالمية 

لومات، توفير الوصول للمستخدم إلى برامج لنقل ونشر مجموعة واسعة من المع

الحاسوب في شبكات البيانات، توفير الوصول ألنظمة التشغيل المستضافة عن بعد 

وتطبيقات الحاسوب عبر االنترنت، توفير الوصول لموارد وتخزين الحوسبة السحابية، 

(، NPV) توفير الوصول إلى قواعد البيانات، توفير خدمات الشبكة االفتراضية الخاصة

االتصاالت الهاتفية، خدمات االتصاالت الهاتفية الخارجية، خدمات الصوت عبر 

( ، خدمات المؤتمرات عبر االنترنت، خدمات توجيه NIBPبروتوكول االنترنت )

المكالمات، توفير خدمات المحادثة الصوتية، توفير غرف المحادثة عبر االنترنت، نقل 

ط مباشرة ) االنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الرسائل، توفير منتديات على الخ

 الحاسوب، خدمات تسجيل المكالمات، استشارات االتصاالت. 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

49 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ترونى شركة اكسبت للتكنولوجيا وخدمات الدفع االليك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفلكى التحرير باب اللوق قسم عابدين 95

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت والمواقع االلكترونيه وتقديم خدمات القيمة المضافه  - 15الفئة 

يات والوثائق من خالل شبكه للتليفون المحمول وخدمات نقل الرسائل والبيانات والمحتو

 دون غيرها 15االنترنت والتليفون المحمول بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -سمارت اونالين سوليوشن )ش.ذ.م.م.(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية  -فاقوس  -منزل ملك عواطف نصر العزازى  -الدور األول 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15خدمات االنترنت الوارده بالفئه  - 15الفئة 
 

لب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -سمارت اونالين سوليوشن )ش.ذ.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية  -فاقوس  -العزازى -منزل ملك عواطف نصر حسيني  -الدور األول األرضي  

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15خدمات االنترنت الوارده بالفئه  - 15الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

ن الين (التنازل عن )او - 445734العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -سمارت اونالين سوليوشن )ش.ذ.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية  -فاقوس  -العزازى -منزل ملك عواطف نصر  حسيني  -الدور األول 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15خدمات االنترنت الوارده بالفئه  - 15الفئة 
 

التنازل عن اون  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

( في الوضع العادي ensinoالين )
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -سمارت اونالين سوليوشن )ش.ذ.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -العزازي مركز فاقوس  -منزل ملك عواطف نصر حسيني  -الدور األرضي 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15خدمات االنترنت الوارده بالفئه  - 15لفئة ا
 

التنازل عن اونالين  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

باللغتين العربيه واالنجليزيه في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/46/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -ال تى دى  -تسينغهوا  يونيجروب  كو 

 لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تسينغهوا انترناشيونال تكنولوجى اكستشنش سنتر( اوتسايد  ذا  ايست  -ذا  فلور  34)

بكين  -هايديان  ديستركه   -شوانغتشينغ رود  -هوا يونيفرسيتى جيت اوف تسينغ

 الصين  - 344450

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير الوصول الي قواعد البيانات ,نقل الرسائل و الصور عبر الكمبيوتر ,  - 15الفئة 

الحاسوبية  االذاعة بالراديو ,البث بالتلفزيون ,إرسال الرسائل ,االتصال عبر الطرفيات

,معلومات حول االتصاالت ,خدمات االتصاالت عبر شبكات األلياف البصرية ,خدمات 

تقديم االتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر ,خدمات االتصاالت 

 15الالسيلكية الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -غكينغ نيشانغ بوليفارد, هويكسينغ بلوك يوبي دستريكت تشون 90بلدينغ نو  9نو 

 الصين

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إذاعية عبر اإلنترنت؛ البث بالتلفزيون؛ خدمات التلفونات؛  - 15الفئة 

االتصاالت بالتلفون الخلوي؛ توفير المنتديات الشبكية؛ خدمات المراسلة الرقمية 

دة معلومات؛ الالسلكية؛ تدفق البيانات المتواصل عبر اإلنترنت؛ توفير الربط بقاع

االتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية؛ نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب؛ توفير 

توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوبية دولية؛ توفير حجرات عبر االنترنت؛ غرف 

الدردشة االفتراضية التي أنشئت عبر الرسائل النصية؛ ارسال الرسائل؛ معلومات حول 

 15بحسب الطلب؛ تأجير الهواتف الذكية الواردة بالفئة  االتصاالت؛ نقل أشرطة الفيديو

 دون غيرها
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

ها ياسر محمود عطيه لصاحب -شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير 

 فرد مصري الجنسيه  -الزاملي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -الخليفه المأمون  94

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 15الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -اى ام دى بى. كوم ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  65346تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  034

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت االلكتروني وبالتحديد البث  - 15ة الفئ

االلكتروني للمعلومات بواسطة شبكات االتصاالت االلكترونية، البث االلكتروني 

للبيانات والصوت والفيديو وملفات الفيديو/الصوت، خدمة التواصل الالسلكي واسع 

مات االتصاالت عبر الفيديو وبالتحديد البث النطاق )البرود باند(، خدمات البث، خد

والتدفق وارسال الفيديو والصور وصوتيات الموسيقى والوسائط المتعددة على االنترنت 

وغيرها من شبكات االتصاالت، تدفق البيانات، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة 

من عدة بخدمات االتصاالت عن بعد، خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير الوصول 

مستخدمين لشبكات الحاسوب لالرسال االلكتروني للبيانات المختلفة واالتصاالت 

والوثائق والمعلومات الشخصية والمهنية، توفير الوصول الى قاعدة بيانات حاسوبية 

تفاعلية تضم دفتر عناوين يتم تحديثه تلقائيا ومخطط يومي ومذكرة للتواريخ ومخطط 

يجين والمجموعات المهنية عبر شبكة حاسوب عالمية، للسفر وروابط مجموعات الخر

توفير موقع الكتروني يوفر لمستخدمي الحاسوب امكانية ارسال وتوفير ذاكرة التخزين 

المؤقت واستقبال وتنزيل وتدفق وبث وعرض وتصميم ونقل ومشاركة المحتويات 

عمال االدبية والنص واالعمال البصرية واالعمال السمعية واالعمال السمعبصرية واال

والصور والفيديو والبيانات والملفات والوثائق والصور وغيرها من االعمال 

االلكترونية، توفير رابط على االنترنت عن األحداث الراهنة ومواد المراجع المتعلقة 

باالفالم والصور المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التلفزيون 

ية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط والفيديوهات وأقراص والرسوم البيان

الفيديو الرقمية وغيرها من االعمال السمعبصرية، توفير النشرات االخبارية بالبريد 

، ارسال المدونات SMSااللكتروني والمجالت الرقمية، ارسال الرسائل النصية 

، BPnNزيون بروتوكول اإلنترنت الصوتية، بث الفيديو تحت الطلب، خدمات البث لتلف

البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق 

الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى، التدفق والبث اإللكتروني لمحتويات الوسائط 

الرقمية لآلخرين من خالل الشبكات العالمية والمحليّة، خدمات االتصاالت عن بعد 

لتحديد البث والتدفق اإللكتروني للملفات الصوتية والبيانات والصور واألفالم وبرامج وبا

التلفزيون والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة 

ومحتوياتها من خالل شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكيّة وشبكة 
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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 - 659عدد 

سمعية والسمعبصرية والفيديو على شبكة اإلنترنت وشبكات اإلنترنت، تدفق المواد ال

االتصاالت وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكيّة، تدفق البيانات، تدفّق الموسيقى 

واألفالم وعروض التلفزيون واأللعاب على شبكة اإلنترنت، خدمات بث الملفّات 

السمعبصريّة، خدمات بث السمعيّة والفيديو، تدفق األفالم السينماتوغرافية والبرامج 

الملفّات السمعيّة والفيديو على شبكة اإلنترنت قائمة على خدمات االشتراك، خدمات 

البث وتوفير وصول خدمات االتصاالت عن بعد على األفالم وبرامج التلفزيون 

والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة ومحتوياتها من 

ات الفيديو تحت الطلب، خدمات البث عبر شبكة اإلنترنت، خدمات البث خالل خدم

اإلذاعي عبر شبكة اإلنترنت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد نقل البث الشبكي، 

بث الملفّات الرقميّة، بث المحتويات الرقميّة عبر شبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت 

يّة والتنزيل الرقمي والتدفق الرقمي ( والشبكات الكبلLSDوخط المشترك الرقمي )

( والتلفزيون VNILونظام الفيديو تحت الطلب ونظام الفيديو المتاح حسب الطلب )

وقنوات التلفزيون المفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل المشاهدة والقمر 

لرقمية بين الصناعي والكابل والهاتف والهاتف النقّال، البث اإللكتروني لملفات الصور ا

مستخدمي اإلنترنت، ، توفير الوصول إلى كتب الدليل على االنترنت وقواعد البيانات 

والمواقع االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على االنترنت، بث األخبار، تسليم 

الرسائل عن طريق البث اإللكتروني، البث اإللكتروني للرسائل والبريد، خدمات البث 

منتديات على الخط مباشرة )اإلنترنت( لبث الرسائل بين مستخدمي الصوتي، توفير 

الحاسوب ونقل الصور والفيديو والنصوص والبيانات والصور والصوت، خدمات 

االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير لوحات اعالنات الكترونية الرسال الرسائل بين 

ال باالتصاالت عن بعد مستخدمي الحاسوب فيما يتعلق بالترفيه، توفير خدمات االتص

لنقل الصور والرسائل واالعمال السمعية والبصرية والسمعبصرية واالعمال متعددة 

الوسائط عبر الهواتف النقالة والهواتف الذكية واالجهزة االلكترونية المحمولة واالجهزة 

الرقمية المحمولة والحواسيب اللوحية أو الحواسيب، بث أدلة التلفزيون واألفالم، 

تصاالت بين الحواسيب، توفير وقت الوصول الى المواد متعددة الوسائط على اإل

االنترنت، خدمات االتصال باالتصاالت عن بعد الى قواعد بيانات الحواسيب، بث 

البيانات من خالل األجهزة السمعبصريّة محكومة بأجهزة معالجة البيانات والحواسيب، 

تأجير وقت الوصول الى شبكات حاسوب خدمات توجيه وتوصيل المكالمات عن بعد، 

عالمية، ارسال بطاقات المعايدة على االنترنت، تأجير معدات ارسال الرسائل، تأجير 

والترد ضمن فئات  15المودمات، تأجير معدات االتصاالت عن بعد والواردة بالفئة 

 أخرى.
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم بوكس اوفيس ، انك : شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  34419افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  3344

 مريكية

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

" خدمات اإلتصال بالهواتف المحمولة ، تأجير الهواتف المحمولة ،  - 15الفئة 

معلومات حول اإلتصاالت ، خدمات النداء اآللي ]عبر الراديو أو التليفون أو وسائل 

اإلتصال اإللكترونية األخرى[ ، خدمات التليفونات ، خدمات تدفق البيانات ، خدمات 

فزيونية ومحتوى الوسائط الترفيهية و تقديم المعلومات البث و ارسال البرامج التل

 "15واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة و جميع الخدمات 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4105910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ارة و التوريدات )ش م م( بينجو العالمية للتج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهة  -الدور الرابع مساكن الشيراتون  - 043شقة  -أ عمارات  الملتقي العرب  03

 القاهرة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

وتنظيم الرحالت  95النقل والتغليف وتخزين السلع في مجال منتجات الفئة   - 16الفئة 

 16والسفر الواردة بالفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4106163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركه الدوليه للتعبئه والتبريد ش.م.م / شركه مساهمه مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بحيره-كوم حماده  -ام صابر-ديم طريق المطار الق

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 13فى مجال الفئه  16خدمات التعبئة والتغليف الوارده بالفئه  - 16الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

في الوضع العادي 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4106169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركه الدوليه للتعبئه والتبريد  ش.م.م/ شركه مساهمه مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره-كوم حماده -ام صابر -طريق المطار القديم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 13فى مجال الفئه  16خدمات التعبئة والتغليف الوارده بالفئه  - 16الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع الحالي 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4106161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دوليه للتعبئه والتبريد ش.م.م./ شركه مساهمه مصريهالشركه ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره-كوم حماده -ام صابر -طريق المطار القديم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 13فى مجال الفئه  16خدمات التعبئة والتغليف الوارده بالفئه  - 16الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج  االشتراطات        :      منح

في الوضع العادي 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
 

 

 

64 

 

 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4106055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -عدنية سابسا للصناعات البالستيكية والسدادات الم -يوسف طلعت عطوان و شركاه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الرابعة  11القطعة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

في  16خدمات النقل و التعبئة و التغليف و جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19 - 14 - 96مجال الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/46/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا   -امازون تكنولوجيز انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  65346واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  034

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الشحن والتوصيل  -توفير موقع الكترونى يضم معلومات في مجال النقل  - 16الفئة 

تخزين  -نقل الشحنات بواسطة الشاحنة او القطار او بالجو  -والتخزين للبضائع 

تأجير  -تاجير حاويات التخزين  -تغليف السلع لآلخرين  -مواد التغليف للنقل  -البضائع 

خدمات البريد  -تحديد وترتيب حجوزات الماكن تخزين لآلخرين  -صناديق البريد 

خدمات التوزيع وبالتحديد توفير خدمات  -خدمات توزيع البريد والرسائل  -المستعجل 

يح للعمالء إمكانية اختيار نقطة توزيع بضائع تم شراؤها على على الخط مباشرة تت

 -برامج قائمة على العضوية للشحن بواسطة الشاحنة او القطار او بالجو  -االنترنت 

توفير موقع  -وكاالت حجز السفر  -تنسيق إجراءات السفر لالفراد والمجموعات 

 بالفئة دون غيرها الكترونى يضم معلومات السفر وتعليقات عليها والواردة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4194309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن الشيراتون   -الدور الرابع  - 043ة رقم شق -أ عمارات الملتقى العرب   03

 القاهرة   -النزهة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النقل و تغليف و تخزين السلع و تنظيم الرحالت و السفر الواردة  - 16الفئة 

 دون غيرها 16بالفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4191190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/43/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة حكومية تجارية -مؤسسه طيران دبى )تتاجر باسم فالى دبى( .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربيه المتحده  151، ص.ب.  9مقر فالى دبى ، مبنى الركاب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مات الخطوط الجويه ،خدمات النقل الجوى ،خدمات تأجير رحالت جويه خد - 16الفئة 

،خدمات السفر ،خدمات النقل ) نقل الرسائل او البضائع (خدمات تعبئة البضائع او 

شحنها ،خدمات تخزين الشحنة ) الحموالت( ، خدمات نقل الشحنه ) الحموالت( 

سافرين، خدمات وساطة ،خدمات توصيل )تسليم ( البضائع جوا ،خدمات مرافقة الم

الشحن ودفع أجره الشحن فى ميناء الوصول ،الخدمات المعالجه على ارض المطار، 

تعبئه وتخزين البضائع ،خدمات وكاالت الحجز والحجز المؤكد المدفوع للسفر، خدمات 

وكاالت السفر ،حجوزات الطيران ،تنظيم رحالت الطيران ، ترتيب العطالت ،خدمات 

طالت واالجازات ،خدمات توفير المعلومات السياحيه ،توفير عروض وباقات الع

المساعده فى تسجيل الوصول وترتيبات السفر ،توفير المعلومات والخدمات االستشاريه 

 16المتعلقه بجميع الخدمات المذكوره اعاله، وتقديم جميع الخدمات المذكوره بالفئه 

 دون غيرها
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4113654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

اتكو   -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن  -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة   -انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -الحى السابع  -ور حى الزه - 33الدور  - 1شقة  -أ شارع حنين  بن اسحاق 9

 القاهرة  -نصر 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (31-1-39فى مجال الفئات ) 16التعبئة والتغليف وجميع خدمات الفئة رقم  - 16الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4113659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/9435 

 :جيلالتس إسم طالب
 

شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد  -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة  -والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية  -ا عمارات الشرق للتامين 9

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (1-39فى مجال الفئات) 16والتغليف الوارد بالفئة  التعبئة - 16الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصرية شركة مسا -شركة ماستر فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شمال طريق القطامية  العين  -المنطقة الصناعية  -المنطقة الغذائية  - 14القطعة 

 القاهرة   -التجمع الثالث  -السخنة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ليص خدمات النقل والتعبئه والتوزيع وتخزين السلع والشحن بانواعه والتخ - 16الفئة 

  19-13-96فى مجال الفئه  16الجمركى الوارد بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116561 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه - LMMMSOCBV UIMPMVDدمسكينو لتجاره وبيع المالبس الجاهزة 

 مساهمه مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية-مدينة لعبور -الحى االول -سنتر العبور امام المجمع االسالمى  5/0محل رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 المالبس  95والتعبئه والتغليف في مجال الفئه  16جميع خدمات الفئه  - 16الفئة 
 

الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ممدوح عبد الرضا محمد على  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا  -مركز نقاده  -شارع االندلس 

 16 : مةالــــــات العـــفئ
 

  16خدمات النقل الوارده بالفئه  - 16الفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فورسيزونز هوتيلز )باريادوس ( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر الهند الغربيه  -شنسرى هاوس ، هاى ستريت ، بريدجتاون باربادوس ، 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل ، الخدمات المتعلقه بتأجير القوارب ، وتنظيم الرحالت البحريه ،  - 16الفئة 

وتشغيل المراسى ، تشغيل المكاتب السياحيه ووكاالت السفر ، تنظيم الرحالت السياحيه 

وحراسه المسافرين، ونقل المسافرين ، تشغيل الكراجات ، وتأجير اماكن وقوف  ،

السيارات ، ومواقف السيارات ، وتأجير السيارات ، حجز المقاعد للمسافرين وحجز 

السفر ، بما فى ذلك جميع الخدمات السالفة الذكر التى تقدم الكترونيا او عبر االنترنت 

ر االنترنت ، المعلومات واالستشارات والخدمات من قاعدة بيانات كمبيوتر او عب

 16االستشاريه المتعلقه بالخدمات السالفه الذكر ، جميعها مدرجه بالفئه 
 

وغيرها 44583العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16واردة بالفئة رقم خدمات التعبئة والتغليف ال - 16الفئة 

 41منتجات الفئة 
 

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

851133العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ون غيرها فى مجال منتجات د 16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يشيوس محدودةشركة مؤسسة فى مور -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 41فى مجال منتجات الفئة  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لبرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية الدور الخامس ، ا

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 41فى مجال منتجات الفئة  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 659عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 (41الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16تغليف الواردة بالفئة رقم خدمات التعبئة وال - 16الفئة 

 41منتجات الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 41منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159351 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16التغليف الواردة بالفئه خدمات التعبئة و - 16الفئة 

 19و 14و 96الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -ة ارما المحدودة شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19،  14،  96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19و 14و 96الفئة 
 

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

وغيرها  851133بالعالمة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159364 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19,14,96الفئة 
 

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

وغيرها  851133بالعالمة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 16الفئة 

 96,14,19الفئة
 

ان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلو
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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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيرسيتي ، ابيني ، جمهورية الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سي

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 19،  96فى مجال منتجات الفئة  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    4159361 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 19،  96فى مجال منتجات الفئة  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16رقم خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19 - 14 - 96منتجات الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية 

 مورشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14،  96فى مجال منتجات الفئة 16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

ة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريشيوسالدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 19و14و96الفئة
 

التنازل عن الرسم  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    4159944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 19 - 14 - 96منتجات الفئة 
 

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

وغيرها 851133العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهوري

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

،  96فى مجال منتجات الفئات  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

14  ،19 
 

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

وغيرها 851133مع 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 - 659عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية مورشيوس 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 19 - 14 - 96منتجات الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات  16مات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة خد - 16الفئة 

 96الفئة
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية مورشيوس 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها فى مجال 16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 96منتجات 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يرسيتي ، ابيني ، جمهورية الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيب

 موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14،  96فى مجال منتجات الفئة  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 16الفئة 

 ،19 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    4159949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 19 - 96منتجات الفئات 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يشيوس محدودةشركة  مؤسسة فى مور -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 96منتجات الفئة رقم 
 

وغيرها  851133:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  االشتراطات       
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوسالدور الخامس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  16خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 

 96منتجات الفئة 
 

وغيرها  851133االشتراطات        :      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 - 659عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا   -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ) ايفا فارما ( 

 3669لسنة  65والقانون رقم  3661لسنة  5الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم   -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا( متفرع من ترعة المنصورية 319

 الجيزة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 39،34،5،1( فى مجال الفئات 16جميع خدمات الفئة رقم ) - 16الفئة 
 

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

مقاطع العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية )ايفا فارما( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -كفر الجبل  -ش  السادات )سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية 319

 الجيزة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 39،34،5،1( فى مجال الفئات 16جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 16الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة تألفت فى والية ديالوير  -كارما اوتوموتيف ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  69935كاليفورنيا   -جيرونيمو رود ارفين  6654

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النقل خدمات تعبئة وتخزين البضائع خدمات تنظيم رحالت السفر  - 16الفئة 

 ( دون غيرها16وخدمات التوزيع تحديدا : توصيل السيارات الوارده بالفئة )
 

لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4193019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/39/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ألين تكنولوجي انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحدة  65310اوركارد باركواي , سان جوزيه, كاليفورنيا  9594

 كيةاالمري

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04معالجة المواد وخدمات فنيى االسنان الواردة بالفئة رقم  - 04الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

كية نظمت وقائمة بموجب قوانين شركة مساهمة امري -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 15416 - 9965الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس    5656

 المتحدة االمريكية

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  04لفئه عالج المواد الوارده با - 04الفئة 
 

887874االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/41/9439 

 :التسجيل إسم طالب
 

مة ومؤلفة طبقا اللجنة العليا للمشاريع واالرث / لجنة قطرية ذات شخصية معنوية قائ

 لقوانين دولة فطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 برج البدع ، الكورنيش ، الدوحه ، قطر

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم ، التدريب ، تقديم الدورات التدريبية ، التسلية ، تنظيم المسابقات   - 03الفئة 

ات التعليمية ، الخدمات االستشارية الرياضية ، تنظيم االحداث الرياضية ، االستشار

المتعلقة بنشاطات الرياضية والتدريب والثقافية ، توفير المرافق الرياضية ، توفير 

مرافق ترفيهية ، خدمات الترجمة اللغوية ، ترتيب وتنظيم المؤتمرات ، المؤتمرات 

ية( الترتيب والندوات لالغراض التعليمية ، ترتيب وتنظيم المسابقات )التعليم او الترف

لحجز التذاكر للعروض ، واالحداث الترفيهية والرياضية االخرى ، ترتيب المسابقات ، 

نشر الكتاب والمراجعة ، حجز مقاعد للعروض والفاعليات الرياضية ، االنشطة 

الرياضية والثقافية ، تنظيم االحداث الرياضية فى مجال كرة القدم ، دورات تدريبية فى 

تيجى المتعلقة باالعالن والترويج والتسويق واالعمال التجارية وجميع التخطيط االسترا

 دون غيرها 03هذة المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4105919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/41/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -بينجو العالميه للتجارة والتوريدات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور الرابع مساكن شيراتون النزهة  043شقة -أعمارات  الملتقي العرب  03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

تدريب والترفيه و االنشطه الرياضيه الوارده بالفئة رقم التعليم والتهذيب وال - 03الفئة 

03  
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/49/9431 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

س ، البرج الثالث ، نيكستراكوم ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية الدور الخام

 موريشيوس

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

851148العالمة 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 جزال يجوز التعامل  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اكسبت للتكنولوجيا وخدمات الدفع االليكترونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفلكى التحرير باب اللوق قسم عابدين 95

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ير البيانات الحاسوبية وااللكترونية علي شبكة االنترنت في مجال توف  - 03الفئة 

الترفيه والتعليم والتهذيب وتوفير الصحف المباشرة علي شبكة االنترنت وتحديداً 

المدونات ، وخدمات النشر االلكتروني و نشر النصوص واالعمال التصويرية 

ة فصول تعليمية و تدريبية والمنشورات االلكترونية للغير عبر شبكة االنترنت و إقام

على شبكة االنترنت وإقامة مركز تطوير نظم المعلومات و البرامج التدريبية الواردة 

 دون غيرها من الفئات. 03بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/45/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمعيه رساله لالعمال  الخيريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش المدينه المنوره المهندسين جيزه 90

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03الخدمات التعليمية بالفئة  - 03الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    4115699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/46/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -اتش جروب  -اس  -ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -بشتيل   -عزبه المطار   -شارع ابراهيم عمار   5

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات تنظيم الحفالت الراقصه  -نادي وملهي ليلي  -خدمات الديسكو  - 03الفئة 

 03المنتزهات الترفيهيه وجميع خدمات الفئة 
 

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

444431العالمة رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قطرية -سدرة للطب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الدوحة ، قطر 99666مؤسسة قطر ، المدينة التعليمية  ص.ب 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03فئة التدريب و التدريس الطبي الواردة بال - 03الفئة 
 

885553العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

سئولية محدودة شركة اماراتية ذات م -شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفية ش.ذ.م.م 

 وفقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -دبى  94533ص ب 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم توفير التدريب وسائل الترفيه خدمات االنشطه الرياضيه  - 03الفئة 

 غيرها  دون 03الوارده بالفئه 
 

--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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4154530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 والئحته التنفيذية 53لسنة  356شركة مساهمة قانون  -شركة رواد المستقبل للمدارس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  - 3شقة رقم  -ح حدائق االهرام  909

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03مدرسة الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى   --التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4159954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

انتر كو نتيننتال جريت براندز ال ال سى  شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة 

 وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،الواليات المتحدة  41619ت افينيو ، ايست هانو فر، نيو جيرسى،ديفوريس 344

 االمريكية

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم و التدريب الصحي؛ التعليم في مجال الحمية، التغذية و الرعاية  - 03الفئة 

 الصحية؛ التزويد بالتدريب في مجال الرعاية الصحية و التغذية. 
 

منح الطالب حق االسبقيه  - 8877135:      العالمه مرتبطه مع العالمه 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  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودكتس  اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 سويسرا  -نيو شاتيل   9444 -  1كيو جينير نيود 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

" خدمات التعليم ؛ وتوفير التدريب، وسائل الترفيه؛ توفير المعلومات عبر  - 03الفئة 

فية ؛ توفير اإلنترنت أو بالوسائل اإللكترونية المتعلقة بالتعليم والترفيه واألنشطة الثقا

وسائل االعالم السمعية والبصرية عبر شبكات االتصاالت ؛ توفير المنشورات 

 " 03اإللكترونية غير القابلة للتنزيل 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 م.م (  شركة ذات مسئولية محدودةكرييتف جروب ) ش.ذ.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-شارع احمد حسنى_ مدينة نصر اول 01

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  03الخدمات التى تشمل كافة اشكال التعليم والتدريب الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 غيرها.
 

حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج _العالمه مرتبطة مع االشتراطات        :      منح الطالب 

 474818العالمه رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ويرهوم بوكس اوفيس ، انك : شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  34419افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  3344

 مريكية

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

" التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية ، خدمات  - 03الفئة 

المستمر، الترفيه التفاعلي عبر اإلنترنت في طبيعة  الترفيه التلفزيونية للمسلسالت

التصوير الفوتوغرافي ، عروض الفيديو والنثر ومقاطع الفيديو واأللعاب ومواد 

الوسائط المتعددة األخرى التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت والتي تتضمن محتوى 

اإلنترنت سواء كانت  من مسلسل تلفزيوني أو ذات صلة به ؛ توفير ألعاب الفيديو عبر

إلكترونية أو التفاعلية األلعاب اإللكترونية عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت 

 "03العالمية و جميع الخدمات الواردة بالفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم بوكس اوفيس ، انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  34419افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  3344

 مريكية

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الرياضية والثقافية ، خدمات " التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة  - 03الفئة 

الترفيه التلفزيونية للمسلسالت المستمر، الترفيه التفاعلي عبر اإلنترنت في طبيعة 

التصوير الفوتوغرافي ، عروض الفيديو والنثر ومقاطع الفيديو واأللعاب ومواد 

الوسائط المتعددة األخرى التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت والتي تتضمن محتوى 

ن مسلسل تلفزيوني أو ذات صلة به ؛ توفير ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت سواء كانت م

إلكترونية أو التفاعلية األلعاب اإللكترونية عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت 

 " دون غيرها03العالمية و جميع الخدمات الواردة بالفئة 
 

413188عالمة االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4150593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم بوكس اوفيس ، انك : شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  34419ويورك ، نيويورك افينيو اوف ذى امريكاز ني 3344

 االمريكية

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

" التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية ، خدمات  - 03الفئة 

الترفيه التلفزيونية للمسلسالت المستمر، الترفيه التفاعلي عبر اإلنترنت في طبيعة 

غرافي ، عروض الفيديو والنثر ومقاطع الفيديو واأللعاب ومواد التصوير الفوتو

الوسائط المتعددة األخرى التي يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت والتي تتضمن محتوى 

من مسلسل تلفزيوني أو ذات صلة به ؛ توفير ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت سواء كانت 

عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت إلكترونية أو التفاعلية األلعاب اإللكترونية 

 "03العالمية و جميع الخدمات الواردة بالفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4155159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/49/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه سويسريه  -نوفارتيس أ .ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل ،سويسرا . 0449

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

تنسيق مؤتمرات وحلقات دراسية فى مجال طب -أي -خدمات تعليمية   - 03الفئة 

 العيون 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4191504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/41/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالويرش -ديل انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  15959وان ديل واي ، راوند روك ، تكساس 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الكمبيوتر ؛ خدمات النسخ االحتياطي عن بعد للكمبيوتر ؛ تثبيت  - 09الفئة 

لبرامج الثابتة ؛ تصميم ، تطوير وتنفيذ البرمجيات ؛ تركيب ، إصالح وصيانة برامج ا

الكمبيوتر ؛ تقديم االستشارات والمشورة بشأن برامج الكمبيوتر واالجزاء المادية له ؛ 

االستشارات في مجال االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر ؛ 

طوير االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ تقديم االستشارات في مجال تصميم وت

الخدمات االستشارية والمشورة المتعلقة باالجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ 

االستشارات المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر ؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتصميم نظم 

وتر ؛ خدمات الدعم الكمبيوتر ؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتصميم برامج الكمبي

الفني لبرامج الكمبيوتر ؛ خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات ؛ االستشارات في مجال 

شبكات وتطبيقات الحوسبة السحابية ؛ الحوسبة السحابية ؛ خدمات استشارية ألجهزة 

وبرمجيات الحاسوب ؛ تصميم ، تطوير وتنفيذ البرمجيات ؛ تطوير ، برمجة وتنفيذ 

فيذ برامج الكمبيوتر في الشبكات ؛ تصميم ، تطوير وتنفيذ البرمجيات ؛ البرمجيات ؛ تن

تصميم وتطوير االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ خدمات شبكة الكمبيوتر ؛ تطوير 

برامج الكمبيوتر لآلخرين ؛ تصميم ، صيانة ، استئجار وتحديث برامج الكمبيوتر ؛ 

بيوتر ؛ االستشارات الفنية المتعلقة بتركيب تركيب ، صيانة ، إصالح وخدمة برامج الكم

وصيانة برامج الكمبيوتر ؛ استكشاف أخطاء االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ومشاكل 

البرامج ؛ خدمات ترحيل البيانات ؛ خدمات الحوسبة السحابية ؛ خدمات االستشارات 

ت ؛ تصميم وتطوير بنية الفنية المتعلقة بالعمارة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما

برامج الكمبيوتر ؛ تصميم وتطوير بنية االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ منصات 

االستضافة على اإلنترنت ؛ برمجة البرمجيات لمنصات اإلنترنت ؛ االستشارات 

المتعلقة بتصميم الصفحات الرئيسية ومواقع اإلنترنت ؛ خدمات استعادة البيانات ؛ 

وفك تشفير البيانات ؛ التشفير وفك التشفير والمصادقة على المعلومات  خدمات تشفير

والرسائل والبيانات ؛ تصميم وتطوير أنظمة أمن البيانات اإللكترونية ؛ االستشارات في 

مجال أمن الكمبيوتر ؛ البرمجيات كخدمة ؛ توفير بيئات الكمبيوتر االفتراضية من خالل 
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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 - 659عدد 

التطبيقات ، وهو استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر الحوسبة السحابية ؛ مزود خدمة 

لآلخرين ؛ توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرامج غير القابلة للتنزيل والتي يمكن 

الوصول إليها عبر موقع الويب ؛ توفير معلومات عن تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

ة ؛ تصميم وتطوير برامج ، األنظمة والشبكات ؛ البرمجيات كخدمة ؛ المنصات كخدم

الكمبيوتر ؛ توفير انظمة الكمبيوتر االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية ؛ توفير 

بيئات الكمبيوتر االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية ؛ تطوير واختبار اساليب 

الحوسبة ،الخوارزميات والبرمجيات ؛ اختبار اجهزة الكمبيوتر ؛ اختبار االجزاء 

ةالجهزة الكمبيوتر ؛ اختبار برامج الكمبيوتر ؛ اختبار برمجيات الكمبيوتر ؛ المادي

اختبار المعدات الحاسوبية ؛ اختبار نظم معالجة البيانات االلكترونية ؛ خدمات رصد 

نظام الكمبيوتر ؛ مراقبة انظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول عن بعد ؛ خدمات 

صميم وتطوير برمجيات الكمبيوتر ، تسخيص الكمبيوتر ؛ توفير معلومات عن ت

االنظمة والشبكات ؛ خدمات تقديم االستشارات والمعلومات المتعلقة ببرمجيات 

الكمبيوتر ؛ خدمات تقديم االستشارات والمعلومات المتعلقة باجهزة الكمبيوتر الطرفية ؛ 

لومات خدمات تقديم المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ؛ خدمات لتوفير المع

التكنولوجية ؛ تصميم وتطوير برامج التشغيل لشبكات الكمبيوتر والخوادم ؛ صيانة 

برامج الكمبيوتر المستخدمة لتشغيل اجهزة واالت التعبئة ؛ تصميم وتطوير برمجيات 

الستيراد وادارة البيانات ؛ خدمات تأجير الكمبيوتر ؛ اصدار المعلومات المتعلقة 

تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ؛ بتكنولوجيا المعلومات ؛ 

تأجير انظمة معالجة البيانات ؛ تأجير برمجيات الكمبيوتر ؛ تأجير برامج الكمبيوتر ؛ 

تأجير اجهزة وادوات الكمبيوتر ؛ تأجير اجهزة الكمبيوتر ؛ تأجيرمرافق الكمبيوتر ؛ 

از كمبيوتر ؛ تأجير وقت الوصول الى تأجير معدات الكمبيوتر ؛ تأجير الوصول الى جه

جهاز كمبيوتر ؛ تخزين البيانات ؛ تخزين البيانات االلكترونية ؛ خدمات نسخ البيانات 

وتحويلها ؛ وخدمات تشفير البيانات ؛ خدمات امن البيانات )جدران الحماية ( ؛ برمجة 

صاالت عن بعد؛ الكمبيوتر لمعالجة البيانات ؛ التصميم الفنى والتخطيط لشبكات االت

تصميم وتخطيط الخدمات المتعلقة بمعدات االتصاالت عن بعد ؛ تخطيط ، تصميم ، 

تطوير وصيانة المواقع االلكترونية على االنترنت الطراف ثالثة ؛ المشورة الفنية 

المتعلقة بالحواسيب ؛ الخدمات االستشارية الفنية المتعلقة بمعالجة البيانات ؛ تخزين 

للمعلومات والبيانات ؛ تحليل نظم الكمبيوتر؛ خدمات تحليل البيانات  الكترونى مؤقت

الفنية ؛ تطوير حلول تطبيقات برمجيات الكمبيوتر ؛ تركيب وتخصيص برمجيات 

تطبيقات الكمبيوتر ؛ خدمات تطوير مواقع الويب ؛برمجة برمجيات التشغيل لشبكات 

م وتطوير نظم تخزين البيانات ؛ الكمبيوتر والخوادم ؛ البنية التحتية كخدمة ؛ تصمي

صيانة برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بأمن الكمبيوتر والوقاية من مخاطر الكمبيوتر ؛ 

تحديث برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بامن الكمبيوتر والوقاية من مخاطر الكمبيوتر ؛ 

واستعادة خدمات النسخ االحتياطىلبيانات القرص الصلب لجهاز الكمبيتر ؛ امن ، حماية 

تكنولوجيا المعلومات ؛ تصميم وتطوير برامج امن االنترنت ؛ خدمات برمجة الكمبيوتر 

المن البيانات االلكترونية ؛ تصميم وتطوير انظمة امن البيانات االلكترونية ؛ خدمات 

امن الكمبيوتر للحماية ضد الوصول غير المشروع الى الشبكة ؛ توفير خدمات االمن 

تر والوصول الى الحاسوب والمعامالت المحوسبة ؛ خدمات تقديم لشبكات الكمبيو

المعلومات ، المشورة واالستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ؛ الخدمات العلمية 

والتكنولوجية والبحوث والتصميم المتعلقة بذلك ؛ خدمات التحليل الصناعى والبحوث ؛ 

يوتر وبرمجياتها ؛ خدمات تقديم تصميم وتطوير االجزاء المادية الجهزة الكمب

المعلومات ، المشورة واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة ؛ وجميع هذة 
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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 - 659عدد 

 دون غيرها 09الخدمات ترد بالفئة 
 

8554474االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

125 

 

 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 - 659دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4111300 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

95/46/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -ال تى دى  -تسينغهوا  يونيجروب  كو 

 لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ا  ايست ) تسينغهوا انترناشيونال تكنولوجى اكستنشن سنتر ( اوتسايد  ذ -ذا  فلور  34

بكين  -هايديان  ديستركه  -شوانغتشينغ رود  -جيت اوف تسينغهوا يونيفرسيتى 

 الصين - 344450

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الحوسبة السحابية خدمات برمجة الكمبيوتر تحويل بيانات برامج  - 09الفئة 

 Bnلوجيا المعلومات ) الكمبيوتر ومعلوماته )تحويل غير مادى( خدمات استشارات تكنو

( خدمات استشارات تأمين االنترنت تصميم انظمة كمبيوتر خدمات تخزين البيانات 

الكترونى خدمات النسخ االحتياطى للبيانات خارج الموقع خدمات تشفير البيانات منصة 

( االبحاث التقنية خدمات فحص المواد  SaaS( البرمجيات كخدمة )  PaaSكخدمة ) 

 09اجهزة ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية بالفئة رقم  خدمات تصميم
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع  العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امريكيه متحدة  شركه -وي ورك كومبانيز,انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات المتحدة  34433ويست اتينث ستريت , نيو يورك , نيو يورك  335

 االمريكيه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التصميم المعمارى ، خدمات التصميم الداخلى، تصميم التجهيزات  - 09الفئة 

 دون غيرها  09المتخصصه الواردة بالفئه البيئيه الداخليه والخارجيه 
 

8888348االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4115550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدودةشركة  -شركة يوروكونسلت لالستشارات الهندسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -النزهه   -ش عبد العزيز فهمى  311

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09االستشارت الهندسيه الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116105 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة اودنى للديكور والعمارة الداخلية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم اول القاهرة الجديدة القاهرة  -التجمع الخامس  -المنطقة السابعة  -الحى االول  939

 القاهرة -

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع خدمات الفئة  - 09الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كسينغ بلوك يوبي دستريكت تشونغكينغ نيشانغ بوليفارد, هوي 90بلدينغ نو  9نو 

 الصين

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

االبحاث التقنية؛ تصميم وتطوير منتجات الوسائط المتعددة؛ مراقبة الجودة؛  - 09الفئة 

المسح؛ التحليل الكيميائي؛ االبحاث البيولوجية؛ معلومات االرصاد الجوية؛ فحص 

لة؛ تطوير مشاريع البناء؛ تصميم االزياء؛ تصميم برامج المواد؛ تصميم الهواتف المحمو

[؛ PaaSحاسوبية؛ تطوير البرمجيات في إطار نشر البرمجيات؛ المنصة كخدمة ]

[؛ خدمات تشفير البيانات؛ تصميم وتطوير البرمجيات في SaaSالبرمجيات كخدمات ]

ف الذكي؛ تصميم مجال التطبيقات النقالة؛ الحوسبة السحابية؛ استعادة بيانات الهات

وتطوير برمجيات الواقع االفتراضي؛ فك تشفير الهواتف النقالة؛ تحديث برنامج الهاتف 

الذكي؛ تصميم برنامج الهاتف الذكي؛ توثيق االعمال الفنية؛ تصميم الفنون التخطيطية؛ 

استمطار السحب؛ تحليل خط اليد ]دراسة الخط[؛ خدمات الخرائط؛ تقييم األصول غير 

 دون غيرها 09؛ وزن البضائع لآلخرين الواردة بالفئة المرئية
 

-------االشتراطات        :      
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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  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4116159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تي دي  -ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 -يوبي دستريكت   -نيشانغ بوليفارد, هويكسينغ بلوك  90 -نو  -بلدينغ  9-نو  

 الصين -تشونغكينغ 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم وتطوير منتجات الوسائط المتعددة؛ البحث وتطوير منتجات جديدة  - 09الفئة 

تحليل الكيميائي؛ االبحاث البيولوجية؛ خدمات التنبؤ لآلخرين؛ مراقبة الجودة؛ المسح؛ ال

بالطقس؛ اختبار المعدات الحاسوبية؛ تصميم الهواتف المحمولة؛ التصميم الصناعي؛ 

تصميم االزياء؛ توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع 

للبيانات؛ نسخ احتياطية اإلنترنت؛ توفير اجهزة بحث في االنترنت؛ تخزين إلكتروني 

للبيانات خارج الموقع؛ مراقبة أنظمة الحاسوب بالتداول عن بعد؛ نسخ برامج الحاسوب 

؛ تحويل البيانات من وسائط مادية الى الكترونية؛ تصميم برامج حاسوبية؛ بحث 

وتطوير أجهزة الحاسوب؛ استشارات في مجال تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب؛ 

[؛ توثيق PaaS[؛ خدمة المنصات ]SaaS؛ البرمجيات كخدمات ]الحوسبة السحابية

 09االعمال الفنية؛ التصميم الجرافيكي 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4154910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةش مساهم -هوم ايليت لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  - 949شقه رقم  -الدور الثانى  -المنطقة التاسعه  -ش عبد العزيز عيسى  39

 القاهرة -نصر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09االستشارات الهندسيه وجميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب ح -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4154913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

اركى للتصميمات واالستشارات الهندسيه  -محمد عبد الرحمن زكى الغزاوى 

 فرد مصرى الجنسية -والمقاوالت العموميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع عبد العزيز  39الدور الثانى فوق االرضى  949غرفه بالشقه رقم  -مدينة نصر 

 المنطقه التاسعه    -عيسى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09االستشارات والتصميمات الهندسيه وجميع الخدمات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  - االشتراطات        :     
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه امريكيه نظمت وقائمه بموجب قوانين -أكسون موبيل أويل كوربوريشن 

 يات المتحدة االمريكيه واليه نيوجيرسي ، الوال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  15416- 9965الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس  5656

 االمريكية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها ، خدمات  - 09الفئة 

البحاث الصناعيه ، وخدمات وتصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب ، التحاليل وا

 دون غيرها  09خدمات قانونيه الوارده بالفئه 
 

وغيرها  488348االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4153365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/33/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ممدوح عبد الرضا محمد على  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا  -مركز نقاده  -شارع االندلس 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09جميع خدمات الفئه  - 09الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

135 

 

 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    4151051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/39/9435 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه موسسه طبقا لقوانين واليه نيفادا  -اى ام دى بى .كوم ،انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  65346تيرى افنيو ان ،سياتل ،واشنطن  034

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 09الفئة 

التحاليل واألبحاث الصناعية، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج 

ف الحاسوب، البرامج غير القابلة للتنزيل لتدفق محتويات الفيديو والصوت على الهوات

النقالة والحواسيب اللوحية والحواسيب الشخصية والتلفزيون، خدمات التخزين السحابي 

وبالتحديد توفير تخزين بيانات الكتروني قابل للوصول عبر انترنت لوسيلة الكترونية 

وبالتحديد المحتويات الصوتية والفيديو، توفير استخدام على الخط مباشرة لبرامج غير 

ل بيانات الوسائط، استضافة قواعد البيانات ولوحات االعالنات على قابلة للتنزيل لتحلي

الخط مباشرة ولوحات الرسائل التي تضم االخبار العامة والمعلومات المتعلقة باألفالم 

والرسوم المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التلفزيون والرسوم 

متعددة الوسائط والفيديوهات وأقراص الفيديو  البيانية والرسوم المتحركة والعروض

المضغوطة وغيرها من االعمال السمعبصرية، برمجة الحاسوب، خدمات تجميع 

وتكامل وادارة البيانات، توفير قاعدة بيانات حاسوبية تفاعلية تضم دفتر عناوين يتم 

 تحديثه تلقائيا ومخطط يومي ومذكرة للتواريخ ومخطط للسفر وروابط مجموعات

الخريجين والمجموعات المهنية عبر شبكة حاسوب عالمية، توفير على الخط مباشرة 

برامج حاسوب تفاعلية إلدارة وعرض وتعديل معلومات مثل ترتيب المناسبات ودفاتر 

العنوان وغيرها من معلومات االتصال الشخصية، برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل 

وتدفق وتشغيل ومراجعة النص والصوت والفيديو لتنظيم وإرسال والتالعب ومعالجة 

والصور وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة على األجهزة اإللكترونية الرقمية 

والحواسيب والتلفزيونات، توفير استخدام برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل ألنشاء 

اس تفضيالت توصيات مخصصة للفيديو وبرامج التلفزيون والرسوم المتحركة على أس

المستخدم، توفير استخدام برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الستخدامها في المشاركة 

والبحث والتعليق وتقييم الفيديو وبرامج التلفزيون والرسوم المتحركة والمشاهير 

وغيرها من المعلومات حول صناعة الترفيه، توفير استخدام برامج الحاسوب غير 

ستخدامها مع الهاتف النقال واألجهزة النقالة والمحمولة باليد التي تخول القابلة للتنزيل ال

المستخدمين شراء تذاكر األفالم ومشاهدة مقتطفات من األفالم والفيديو واآلراء حول 

األفالم ومشاهدة ومعالجة المعلومات حول الفيديو وأوقات العروض ومواقع قاعات 

ومشاركة المعلومات مع بقية المستخدمين، توفير السينما وغيرها من األحداث الترفيهية 
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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 - 659عدد 

استخدام برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للوصول والبحث والتصفح وعرض 

وإعداد التقارير وقراءة وإعطاء توصيات والمشاركة والنشر على وسائل التواصل 

متعلقة االجتماعي وتنظيم وتتبع وتدفق أحداث الترفيه ومحتوى المعلومات واألخبار ال

بصناعة الترفيه، توفير محركات بحث للحصول على بيانات فيما يتعلق بصناعة الترفيه 

عبر شبكات اتصاالت الكترونية، خدمات الحاسوب وبالتحديد انشاء مجتمع على 

االنترنت للمستخدمين المسجلين لالشتراك في المناقشات والحصول على المعلومات 

االجتماعي والمتصل باألعمال والمجتمعي، توفير والمصادر واالنخراط في التواصل 

موقع الكتروني يضم االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل التي تمكن 

المستخدمين من البحث وايجاد والتواصل مع االخرين عبر شبكات اتصاالت الكترونية 

دمات للتواصل وتتبع المراجع على االنترنت لفرص العمل ومواضيع االعمال، خ

الحاسوب المتمثلة بصفحات المواقع المخصصة التي تضم معلومات مخصصة 

( MSPللمستخدم والمواصفات الشخصية والصوت والصورة، تطبيقات مزود الخدمة )

( التي MSPالتي تضم برامج تستخدم في ادارة قواعد البيانات، تطبيقات مزود الخدمة )

برامج لتدفق وتخزين ومشاركة ألعاب  تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات بما فيها

الفيديو والمحتوى والبيانات والمعلومات، تطبيقات مزود الخدمة وبالتحديد استضافة 

وادارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج والمواقع االلكترونية في مجاالت االنتاجية 

ي تضم البرامج الشخصية واالتصال الالسلكي والهواتف النقالة، الحوسبة السحابية الت

الستخدامها في ادارة قواعد البيانات، خدمات استشارات أجزاء الحاسوب التشغيلية 

والبرامج والتطبيقات والشبكات، خدمات الحاسوب وبالتحديد لوحة اعالنات تفاعلية 

على الخط مباشرة في مجال الترفيه وصناعة الترفيه، خدمات الحاسوب وبالتحديد 

على الخط مباشرة تضم مجموعة واسعة من المعلومات ذات  استضافة قاعدة بيانات

االهتمام العام على االنترنت، خدمات الحاسوب وبالتحديد خدمات مزود االستضافة 

الحاسوبية، خدمات الحاسوب وبالتحديد استضافة مرافق الشبكة على الخط مباشرة 

لية عبر االنترنت، لآلخرين لتنظيم واجراء االجتماعات والتجمعات والحوارات التفاع

خدمات الحاسوب وبالتحديد انشاء فهارس معلومات قائمة على شبكة حاسوبية ومواقع 

الكترونية ومصادر، تطوير برامج الحاسوب في مجال تطبيقات الهاتف النقال 

والمحمول، انشاء صفحات مواقع مخزنة الكترونيا للخدمات على الخط مباشرة وعلى 

برامج ألعاب الحاسوب والهواتف والهواتف المحمولة االنترنت، تصميم وتطوير 

والنقالة وهواتف الفيديو والكاميرات وشاشات ألجهزة استقبال التلفزيون وأجهزة ارسال 

التلفزيون )أطقم التلفزيون( وأجهزة االرسال التلفزيوني وأجهزة التحكم عن بعد بأجهزة 

ظات الرقمية االلكترونية وناقالت استقبال التلفزيون )أطقم التلفزيون( ودفاتر المالح

البيانات المغناطيسية وأجهزة استقبال الراديو وأجهزة ارسال الراديو وكاميرات الفيديو 

وأجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، تصميم وتطوير أنظمة الكاميرات، تصميم وتطوير 

بيانات، أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، تصميم وتطوير أنظمة تخزين ال

تصميم وادارة ومراقبة المنتديات على الخط مباشرة للمناقشات، تطوير وصيانة التعرف 

على الشخصية وبرامج الرسائل والبريد االلكتروني، تطوير وصيانة تطبيقات برامج 

الحاسوب وتضمين برامج تطبيقات الحاسوب لألجهزة االلكترونية المحملة باليد المتمثلة 

والمحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية، تطوير برامج  بالهواتف النقالة

الحاسوب للوصول والتصفح والبحث في قواعد البيانات، التخزين االلكتروني للبيانات، 

التخزين االلكتروني للملفات الصوتية، التخزين االلكتروني للصور، التخزين 

للتخزين االلكتروني للبيانات والملفات  االلكتروني للفيديوهات، استضافة موقع الكتروني

الصوتية والصور والفيديوهات، استضافة محتويات الكترونية على شبكات حاسوب 
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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 - 659عدد 

عالمية وشبكات السلكية وشبكات اتصاالت الكترونية، استضافة محتويات أطراف ثالثة 

وصور وفيديوهات ونصوص وبيانات وصور فوتوغرافية ومواقع الكترونية وغيرها 

االعمال االلكترونية، استضافة خدمة على الخط مباشرة لتحليل االختيارات من 

الشخصية وطرح التوصيات، استضافة موقع الكتروني يتيح للمستخدمين امكانية 

مراجعة المطبوعات والصور الفوتوغرافية والصور البيانية والمحتويات الصوتية 

االعجاب وعدم االعجاب والفيديو واستخدام نموذج مخصص لتوفير المداخالت و

والتعديالت والتغيرات واالضافات واآلراء واالقتراحات والتعليقات واالنخراط في 

الشبكات االجتماعية والتجارية والمجتمعية، خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات 

البحث عن العيوب لمعالجتها على شكل تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية 

ومشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب ألجهزة  وبرامج الحاسوب

االتصال النقالة وهواتف الحاسوب، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير 

القابلة للتنزيل والتطبيقات للوصول الى الملفات الصوتية وملفات الفيديو المتدفقة 

ت متعددة الوسائط، توفير وااللعاب والشبكات االجتماعية وملفات النصوص والملفا

االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل إليصال المحتوى السلكيا، 

توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل لتدفق وبث وارسال 

وتوزيع ونسخ وتنظيم ومشاركة الموسيقى والصوت والفيديو وااللعاب وغيرها من 

توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل لشراء البيانات، 

والوصول وعرض االفالم وبرامج التلفزيون والفيديو والموسيقى والمحتويات متعددة 

 والترد ضمن فئات أخرى. 09الوسائط والواردة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4151506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/43/9436 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -االنصار للتجارة العامة والتوكيالت التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حاليا المتفرع من شارع عبد  36شارع محمود حسين شارع محمد نجيب سابقا  05 

 االسكندرية -سيدى بشر   -الناصر 

 09 : المةــــــلعات اـــفئ
 

تصميم الديكورات الداخلية والرسوم والتصميمات الهندسية وجميع خدمات  - 09الفئة 

 09الفئة 
 

 اص على األلوان الموضحة بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خ


