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 جريدة 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 
 

    9564656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/1999 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -لشيخ زايد مدينة ا -يوليو  19محور  -محافظة الجيزة مبنى ترافكو سنتر  

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات توفير اماكن االقامة المؤقتة  -خدمات التزيد بالطعام والشراب  - 44الفئة 

خدمات االيواء  -خدمات المنتجعات السياحية  -خدمات المطاعم  -خدمات االوتيالت 

 دون غيرها 44المؤقت بالفئة 
 

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

065291مع 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 
 

    9414490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/1955 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -شارع الشهيد مصطفى أبو زهرة سابقا طنطا ثان 19

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها44خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة ) - 44الفئة 
 

على حدة pserpeeاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    9449015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/99/1959 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة برفكت فود جروب لالستثمارات السياحية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الحرية مصر الجديدة القاهرة 45

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44افيه شوب الوارد بالفئة مطعم وك - 44الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9446499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/1959 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -كافتيريا ليموزين  -محمود حسانين عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الثامن مدينة نصر القاهرةالحى  64سوق  54محل رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

5 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9449956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/96/1959 

 :التسجيل بإسم طال
 

مصري   -فردى  -لوزان للتجارة والصناعة  -محمد إبراهيم محمد إبراهيم االشرم  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -  4عمارة  -مدينة زاهر  51محل 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44المطعم بالفئة  - 44الفئة 
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 جريدة 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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9441411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/55/1959 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة الدور االول التجمع الخامس بالمنطقة االداري A1 ِالمبنى رقم  54B - 5بلوك رقم 

 الجناح الجنوبى كايرو فيستيفال سيتى

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

 435343االشتراطات        :      العالمه مرتبطة مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9440145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/91/1950 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -الدوار للفطائر  -شركة فوزى الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدور الثالث  -المهندسين  -ش  لبنان  41

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 )فطائر فقط( 44المطاعم الواردة بالفئة  - 44الفئة 
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 جريدة 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 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9401645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/90/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -زيتونه كايرو ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع عمر بن الخطاب  61 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات توفير االطعمه والمشروبات ، االقامه المؤقته ، المقاهى ، خ  - 44الفئة 

الكافيتريات ، الفنادق ، الفنادق الصغيره ) الموتيالت ( ، المطاعم ، مطاعم الخدمه 

الذاتيه ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه ، المطاعم المؤقته او المتنقله )الكانتينات ( ، 

أمين االقامه ) الفنادق او النزل ( ، تأجير اماكن التزويد بالطعام والشراب ، مكاتب ت

 44االقامه المؤقته ، اماكن اقامة السياح ، الحجز فى الفنادق الوارد بالفئه 
 

التنازل عن البيان التجارى كال على حدة -االشتراطات        :      
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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 
 

    9405911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/91/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا  -شركة باريس كرواسان كو.، ليمتد 

 لقوانين كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شي ،  -غو ، سيو نغنام  -غيل ، جونغوون  -بيون  45رو ،  -، ساجيماكغول  51

 دو ، كوريا  -جيونغجى 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المقاهى ، خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة ، خدمات حانات   - 44الفئة 

تقديم عصير الفواكة والخضروات ، خدمات الكافتيريا ، خدمات المطاعم ، بارات 

السلطات ، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ، تقديم الطعام والشراب ، مقاهى المخابز ، 

ات المخابز ، خدمات المقاهى ، خدمات الفنادق ، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ، خدم

خدمات مطاعم الوجبات السريعة ، توفيربل الطعام والشراب ، خدمات المطاعم المؤقتة 

 44او المتنقلة )الكانتينات( بالفئة 
 

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

الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9405614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -اتش جروب  -اس  -ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -بشتيل   -عزبه المطار   -عمار  شارع ابراهيم  5

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الحانات )البارات( وجميع  -فنادق  -كافيتريا  -كوفى شوب  -مطاعم  - 44الفئة 

 44خدمات الفئة رقم 
 

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

452566العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

11 

 

 جريدة 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 
 

    9409510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -التحرير العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحمر البحر ا -شارع المحمدي حويدق قسم اول الغردقة  599شقة رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الموتيالت و جميع  -خدمات فندية  -كوفي شوب  -كافتيريا  -مطاعم  - 44الفئة 

 44الخدمات الفئة 
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 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 
 

    9400499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -احمد على السيد " العربية الدارة المطاعم"  مصطفى محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -شارع السباق  0 -الدور االول  - 594شقة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

المطاعم والكافيتريات والكافيهات وخدمات تقديم االغذية والمشروبات  - 44الفئة 

  44زات والحلويات والعجائن والوجبات الجاهزة الواردة بالفئه والمخبو
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج _ العالمه مرتبطه مع 

_ التنازل عن البيان التجاري  569431العالمه 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 
 

    9400054 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

94/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مطعم مصراوى  -احمد السعدانى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المريوطية  -ب شارع الملك فيصل 61

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

يم السندوتشات والكافيهات الواردة خدمات المطاعم والوجبات السريعة وتقد - 44الفئة 

 44بالفئة 
 

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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9401009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 )شركة تضامن (  -اه شركة مجدى يوسف رزق هللا وشرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزمالك  -شارع شجرة الدر  11

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44مطعم كافتيريا وبار بالفئة  - 44الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9401110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/59/1951 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة مصريه  -شركة الخدمات البينيه المتخصصه سيسكو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حدائق القبة-شارع مصر والسودان  544 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44مشروعات سياحية فنادق الفئة  - 44الفئة 
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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 
 

    9419095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كويتية ذات مسئولية محدودة -شركة مطاعم ايت سمارت للتجهيزات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت-  0شارع  - 54البنايه  -أ  5قطعه  -الجابريه -مدينة الكويت 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44خدمات توفير االطعمه والمشروبات ،االيواء المؤقت والواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجاري  - 431494العالمه رقم 
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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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9415945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بن الحبشى  -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل  -ش صباح السيد من شارع المنشية  -1محل بالعقار رقم 

 44 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 44جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9415411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زونز هوتيلز )باريادوس ( ليمتد فورسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

لفنادق ، اماكن االقامة المؤقته ، خدمات الفنادق والمنتجعات ، خدمات حجز ا - 44الفئة 

خدمات المطاعم ، وخدمات التزود بالطعام والشراب وخدمات الوالئم )المأدب ( ، عمل 

الحجوزات لالقامات الطويله والقصيره االجل فى الشقق السكنيه والشقق السكنيه فى 

مبنى سكنى ، توفير مرافق المؤتمرات ، بما فى ذلك جميع الخدمات السالفه الذكر التى 

او عبر االنترنت من قاعدة بيانات كمبيوتر او عبر االنترنت ، المعلومات تقدم الكترونيا 

واالستشارات والخدمات االستشاريه المتعلقه بالخدمات السالفه الذكر ، خدمات العنايه 

باالطفال ) مجالسه االطفال ( خدمات ايواء الحيوانات ، خدمات دور الحضانه النهاريه 

 44، جميعها مدرجه بالفئه 
 

وغيرها 092053العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -شتراطات        :      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 
 

    9415115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد انجليزى الجنسية -فرح ظفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9140، منطقة النخيل ، ص.ب  5مات و االتصاالت مبنى سى اس مجمع تقنية المعلو 

 ، المملكه العربيه السعوديه  55451، الرياض ، 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات المقهى ، خدمات الكافتيريا ،  - 44الفئة 

تة ، خدمات حجز االقامة ، خدمات المقاصف ، خدمات المطاعم ، خدمات االقامة المؤق

خدمات االقامة فى االجازات ، خدمات مكاتب االقامة المؤقتة ، تأجير سكن عطلة ، 

توفير سكن مؤقت مفروش او غير مفروش ، خدمات تبادل االقامة، توفير السكن 

للمؤتمرات والمعارض والمحاضرات والندوات ، تأجير سكن مؤقت ، استئجار قاعات 

ر مرافق المؤتمرات والمعارض واالجتماعات ، خدمات الوكالة ، االجتماعات توفي

حجز االقامة المؤقتة ، حجز االقامة المؤقتة عبر االنترنت ، حجز االقامة للمسافرين ، 

خدمات حجز الفنادق ، خدمات حجز المطاعم ، خدمات فندقية ، معلومات الفندق ، 

ات وكاالت السفر ، الترتيب حجوزات فندقية ، تأجير مالعب مواقع المخيم ، خدم

وحجز اماكن االقامة ، ادارة المنتجعات ، خدمات توفير االقامة الحيونات ، المشورة 

والخدمات االستشارية وخدمات المعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة الواردة 

 44بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    9415115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد انجليزى الجنسية -فرح ظفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9140، منطقة النخيل ، ص.ب  5مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت مبنى سى اس  

 ، المملكه العربيه السعوديه 55451، الرياض ، 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات المقهى ، خدمات الكافتيريا ،  - 44فئة ال

خدمات المقاصف ، خدمات المطاعم ، خدمات االقامة المؤقتة ، خدمات حجز االقامة ، 

خدمات االقامة فى االجازات ، خدمات مكاتب االقامة المؤقتة ، تأجير سكن عطلة ، 

، خدمات تبادل االقامة، توفير السكن  توفير سكن مؤقت مفروش او غير مفروش

للمؤتمرات والمعارض والمحاضرات والندوات ، تأجير سكن مؤقت ، استئجار قاعات 

االجتماعات توفير مرافق المؤتمرات والمعارض واالجتماعات ، خدمات الوكالة ، 

ين ، حجز االقامة المؤقتة ، حجز االقامة المؤقتة عبر االنترنت ، حجز االقامة للمسافر

خدمات حجز الفنادق ، خدمات حجز المطاعم ، خدمات فندقية ، معلومات الفندق ، 

حجوزات فندقية ، تأجير مالعب مواقع المخيم ، خدمات وكاالت السفر ، الترتيب 

وحجز اماكن االقامة ، ادارة المنتجعات ، خدمات توفير االقامة الحيونات ، المشورة 

معلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة الواردة والخدمات االستشارية وخدمات ال

 44بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    9414904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عمو حمزة القابضة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  55445الرياض  56951ص.ب  -ر الرابع الدو -العقارية االولى ’ حى العليا 

 المملكة العربية السعودية

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44خدمات تقديم االطعمة والمشروبات )المطاعم (بالفئة  - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي الوان 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 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9414419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وكيل خدمات  -حلويات فراس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(ملك راشد 4،  4،  1االمارات العربية المتحدة محل رقم )  -ابو شغارة  -محل الشارقة 

 ش الملك فيصل  -سلطان محمد بن طليعة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء المؤقت وجميع هذة الخدمات  - 44الفئة 

 44واردة بالفئة 
 

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

التجارى وعن حلوان 
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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 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    9414014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية  -شركة هوابس  ايس كريم 

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -دى زهراء المعا -عمارات مصر للتعمير  - 1عمارة  - 5شقة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44كافة الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 44الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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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 
 

    9414609 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

96/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مطعم البيرو   -هبة جالل على سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -ثان طنطا  -ملك / تامر احمد محمد توفيق  -شارع حسن رضوان 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44مطاعم والكافيهات الواردة بالفئة خدمات ال - 44الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9414449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ذا هت مصر    -ايمن وجدى جورجي حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مصر الجديدة   -الكربة   -شارع حبيب  4  - 1شقة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44تقديم المشروبات بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

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

TEH EHT  كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    9414151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  59949افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  5599

 يةمريك

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

" مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق والنُزل[ ، خدمات الحانات )البارات( ،  - 44الفئة 

خدمات التزويد بالطعام والشراب ، خدمات المطاعم ، خدمات الفنادق وجميع الخدمات 

 "44الواردة 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 
 

    9414111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  59949افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ، نيويورك  5599

 االمريكية

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

" مكاتب تأمين اإلقامة ]الفنادق والنُزل[ ، خدمات الحانات )البارات( ،  - 44الفئة 

خدمات التزويد بالطعام والشراب ، خدمات المطاعم ، خدمات الفنادق وجميع الخدمات 

 "44الواردة بالفئة 
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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 
 

    9104445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/94/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -الفا وان للتحاليل الطبية   -نبيل عبد العزيز محمد الجندي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش ناهيا  -ش احمد الشريف   1

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44عامل التحاليل الطبية الوارده بالفئة رقم خدمات م - 44الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

29 

 

 جريدة 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 
 

    9401649 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/90/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -زيتونه كايرو ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع عمر بن الخطاب  61 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات العنايه الصحيه والمحافظه على الجمال للكائنات البشريه ، خدمات  - 44الفئة 

العالج بالعطور ، خدمات المنتجعات الصحيه ، المساج ) التدليك ( ، الحمامات العامه 

 44بالفئه رقم  لألغراض الصحيه ، خدمات الساونا ، الحمامات التركيه الوارده
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 جريدة 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 
 

    9401595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -بابليك بارتنرز للخدمات الطبيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  -امتداد االمل  -ش محمد رجائى  05 - 11شقه رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  44الخدمات الطبيه وخاصه كارت خصومات طبيه الوارد بالفئة  - 44الفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      التنازل عن االرقام كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9415965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مستشفى كليوباترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع كليوباترا  45-46

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44الخدمات الطبية والعيادات وخدمات الصيدليات الواردة بالفئة   - 44الفئة 
 

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

515445العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف كال على حدى  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

32 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9411611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -اسالم عادل محمد عباس  -اون فارم كيب ت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر اول  -مدينه نصر  -شارع ابراهيم الرفاعى 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

التنازل عن البيان  -اص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خ

التجاري والحروف في الوضع العادي 
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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 
 

    9414116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -جونسون اند جونسون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  91644ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 المتحدة االمريكية 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبية لعالج امراض وحاالت العيون المرضية ، جراحة العيون ،  - 44الفئة 

و تحسين الرؤية ، عمليات الليزك و غيرها من العمليات الجراحية لتصحيح البصر ، 

توفير معلومات عبر االنترنت لالخصائيين الطبيين و المرضى فى مجال امراض 

 44وحاالت و عالجات العيون 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 
 

    9414499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئوليه محدوده  شركة ذات -مستشفى العربى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهره  -مدينة نصر  -المنطقه التاسعه  -شارع عبد العزيز عيسى  54

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44مستشفى بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

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

على حدى  EATIPTOHالتنازل عن مقطع مستشفى  -وغيرها  454962العالمة رقم 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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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 
 

    9415410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/91/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نوفارتيس أ .ج ،شركه مساهمه سويسريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل ،سويسرا . 4991

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 تقديم معلومات طبية لألطباء فى مجال طب العيون . - 44الفئة 
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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 
 

    9401519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

حدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية شركة م -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 64915كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  5995

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلجتماعية[؛ خدمات التعارف والتواصل االجتماعي والمواعدة ]المرافقة  - 45الفئة 

توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث علي اإلنترنت 

في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة 

اإلجتماعية[؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ خدمات التحقق من هوية 

 دون غيرها 45ارية[.الواردة بالفئة األعمال ]األعمال التج
 

 494205العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9401414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقواننن والية  -سي  اينستاجرام ال ال

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 64915كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  5995

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

)المرافقه االجتماعيه ( ،  خدمات التعارف والتواصل االجتماعي والمواعدة - 45الفئة 

توفير الوصول الي قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابله للبحث علي االنترنت 

في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ) المرافقه االجتماعيه 

مال ) ( ، خدمات التواصل االجتماعي عبر االنترنت ، خدنات التحقق من هويه االع

 االعمال التجاريه ( 
 

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

وغيرها  494205عالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االسبقيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

38 

 

 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 
 

    9406541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ريادة انترناشيونال )منشأة فردية(  -هشام رؤوف محمود بيومى  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم المنتزة  -سيدى بشر  -شارع عدنان المدنى متفرع من خالد بن الوليد  5

 االسكندريه 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

تقديم استشارات قانونية وحول حقوق الملكية الفكرية ، منح تراخيص   - 45الفئة 

لحقوق الملكية الفكرية ، خدمات مراقبة حقوق الملكية الفكرية من االنتهاك ) لصالح 

 45الغير ( خدمات قانونية وقضائية واردة بالفئة 
 

هاوغير 429461العالمة 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 
 

    9411411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فورسيزونز هويتلز ) باربادوس ( ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر الهند الغربية جز -شنسرى هاوس ، هاى ستريت ، بريدجتاون ، باربادوس 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

" العناية باألطفال ]مجالسة األطفال[ ، تفتيش األمتعة لغايات أمنية ؛  - 45الفئة 

الحراسة الشخصية ؛ المرافقة في الحفالت اإلجتماعية ]الوصيف/ الوصيفة[؛ تأجير 

[؛ تأجير مالبس المالبس؛ المرافقة في الحفالت اإلجتماعية ]الوصيف/ الوصيفة

السهرة؛ خدمات االستقبال واإلرشاد ]خدمات النزالء أو الضيوف/ الكونسيرج[؛ 

الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرين لتلبيه احتياجات األفراد." بالفئة 

 دون غيرها 45
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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 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9411651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -فرد  -سلطان مبارك العبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 19494شارع الفندق الخليج الغربى ص ب رقم  95-19برج الفردان للمكاتب الطابق 

 الدوحة دولة قطر 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

اتب القانون والمحاماه االستشارات القانونية الخدمات القانونية خدمات مك - 45الفئة 

 45بالفئة 
 

-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 
 

    9411655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قطرى الجنسية -فرد  -هللا سلطان مبارك العبد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص ب رقم  -الخليج الغربى -شارع الفندق  95-19برج الفردان للمكاتب الطابق 

 دولة قطر -الدوحة   19494

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

نونية الخدمات القانونية خدمات مكاتب القانون والمحاماة واالستشارات القا - 45الفئة 

 دون غيرها 45بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خا ص على االلوان الموضحة بالصورة



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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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 
 

    9411651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قطرى الجنسيىة -فرد  -سلطان مبارك العبد هللا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص ب رقم  -الخليج الغربى  -شارع الفندق  95-19الطابق  -برج الفردان للمكاتب 

 دولة قطر   -الدوحة  - 19494

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات القانونية خدمات مكاتب القانون والمحاماة االستشارات القانونية  - 45الفئة 

 45بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    9411664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد احمد محمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -عبد الحكيم الرفاعى  ش 40

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 45مكتب محاماه واستشارات قانونية بالفئة  - 45الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 
 

    9414411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  61596تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  459

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

نونية، الخدمات االمنية للحماية المادية للممتلكات الملموسة الخدمات القا - 45الفئة 

واالفراد، الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها االخرون لتلبية حاجات االفراد، 

التقديم االجتماعي القائم على اإلنترنت وخدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة 

الخط مباشرة )االنترنت(، خدمات  )االنترنت(، خدمات التواصل االجتماعي على

التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )االنترنت( فيما يخص الترفيه، خدمات 

التواصل االجتماعي فيما يخص الترفيه المتوفرة عبر الموقع اإللكتروني وشبكات 

االتصاالت، توفير قواعد بيانات الحاسوب على الخط مباشرة )اإلنترنت( وقواعد 

قابلة للبحث فيما يخص التواصل االجتماعي، توفير موقع الكتروني للتواصل البيانات ال

االجتماعي ألغراض الترفيه، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تتضمن محتوى الصوت 

والفيديو والمحتوى السمعبصري المتاح على اإلنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد 

ص التواصل االجتماعي على الخط وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية فيما يخ

مباشرة )اإلنترنت(، استضافة المحتويات الرقمية على االنترنت، خدمات مشاركة 

الملفات وبالتحديد توفير موقع الكتروني يتضمن تكنولوجيا تخول المستخدمين من 

تحميل الملفات اإللكترونية وتنزيلها، توفير برامج الحاسوب غير قابلة للتنزيل للوصول 

والترد ضمن فئات  45لى المعلومات على الخط مباشرة )اإلنترنت( والواردة بالفئة ا

 أخرى.
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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 
 

    9451414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/95/1950 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -ليكتريال االقتصاديه للكهرباء ايكونوميك ا -مارشيللو عادل ميخائيل سيلمان 

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -5الحي  -التجمع الخامس  -ش الشويفات  511

 6 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدوات الكهربائية الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 6الكابالت و اسالك الكهرباء الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 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 
 

    9414101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكيه نظمت وقائمة بموجبقوانين والية  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 يوجيرسى ، الواليات المتحده االمريكيه ن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،الواليات المتحدة  05946-1161الس كولنياس بوليفارد، ايرفينج ،تكساس  5656

 االمريكيه

 15 - 51 -6 -4 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 :5الفئة- - 5الفئة 

م والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والعلو

الزراعة والبستنة والحراجة، الراتينجات الصناعية غير المعالجة والبالستيك غير 

المعالج، مركبات إخماد الحرائق ومنع نشوب الحرائق، مستحضرات السقي واللحام، 

اعة، مواد دباغة جلود الحيوانات والجلود المدبوغة، المواد الالصقة المستخدمة في الصن

المعاجين وغيرها من حشوات المعاجين، مواد التسميد واألسمدة العضوية واألسمدة، 

المستحضرات البيولوجية المستخدمة في الصناعة والعلوم، سوائل نقل الحركة، سوائل 

هيدروليكية مضدات التجميد / المبردات، سوائل ازالة الجليد، سوائل الفرامل، سوائل 

 توجيه المقود

 

 :4الفئة  - 4الفئة 

مستحضرات تجميل غير طبية و مستحضرات تواليت، منظفات اسنان غير طبية، 

عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تبييض االقمشة و مواد اخري تستعمل في غسل 

و كي المالبس، مستحضرات تنظيف وتلميع و صقل و جلي و كشط ، سوائل لتنظيف 

 زجاج السيارات االمامي.

 

 :6الفئة - 6الفئة 

ألجهزة واألدوات العلمية و البحوثية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير ا

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهـزة واألدوات السمع مرئية و البصرية وأجهزة وأدوات 

الوزن والقياس واإلشارة و الكشف و االختبار و التفتيش واإلنقاذ والتعليم، أجهزة 

ويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع او استخدام وأدوات لوصل أو فتح أو تح

الطاقة الكهربائية، أجهزة و ادوات تسجيل أو إرسال أو نسخ او معالجة الصوت أو 

الصـــور، أو البيانات ؛ وسائط مسجلة وقابلة للتنزيل ، وبرامج كمبيوتر ، ووسائط 

لتي تعمل بقطع النقود تسجيل وتخزين رقمية فارغة او تناظرية ؛ آليات لالجهزة ا

المعدنية،اجهزة تسجيل النقود، واالت حاسبة ؛ أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر 

الطرفية ؛ بدالت الغوص وأقنعة الغواصين وسدادات األذن للغواصين و مشابك األنف 
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 جريدة 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 

للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين وجهاز تنفس للسباحة تحت الماء جهاز إطفاء 

رامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر ]برامج قابلة للتنزيل[ برنامج قابل للتحميل الحريق ب

في علي شكل تطبيقات للهواتف المحمولة ؛ برامج قابلة للتحميل علي شكل تطبيقات 

للهواتف المحمولة لتسهيل الدفع مقابل شراء الوقود ومتطلبات المتجر وتوفير معلومات 

ات خدمات البيع بالتجزئة، بطاقات االئتمان حول الوقود و برامج و عروض محط

 المشفرة مغناطيسيا؛ بطاقات هدايا مشفرة مغناطيسيا ؛ بطاقات ذات رقاقة الكترونية.

 

 :51الفئة  - 51الفئة 

 المركبات؛ اجهزة للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء. 

اطف و العباءات المالبس ، تحديدا بذات نظامية )مالبس موحدة( و المع - 15الفئة 

والسراويل والقمصان والقبعات و الطواقي واألوشحة، لباس القدم و أغطية الرأس. 

 ( دون غيرهـــــــــــــا15, 51, 96, 94, 95الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

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

وغيرها  560551العالمه 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 
 

    9409459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه امريكيه نظمت وقائمه بموجب قوانين  -اكسون  موبيل كوربوريشن 

 واليه نيوجيرسي ، الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  05946-1161الس كوليناس بوليفارد، ايرفينج  ،تكساس  5656

 االمريكية

 40 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكيماوية المستخدمة فى الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافى  - 5الفئة 

الراتينجات الصناعية غير المعالجة والبالستيك وكذلك فى الزراعة والبستنة والحراجة 

غير المعالج مركبات اخماد الحرائق ومنع نشوب الحرائق مستحضرات السقى واللحام 

مواد دباغة جلود الحيوانات والجلود المدبوغة المواد الالصقة المستخدمة فى الصناعة 

لعضوية واالسمدة حشوات معجونيه الصالح هياكل السيارات مواد التسميد واالسمدة ا

 المستحضرات البيولوجية المستخدمة فى الصناعة والعلوم سوائل نقل الحركة

انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع وخدمات تشحيم  - 40الفئة 

 دون غيرها 40السيارات الواردة بالفئة 
 

وغيرها  56055االشتراطات        :      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 
 

    9415499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/91/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -فاجى بالست لصاحبها محمد محمود عبد النبى محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لبالستيكية_ طريق البتروكيماويات مجمع الصناعات ا 9عنبر رقم  15الوحدة رقم  

 المنطقة الصناعية بمرغم قبلى العامرية االسكندرية

 59 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

وبصفة خاصة االكياس  59المستلزمات الطبية بجميع انواعها الواردة بالفئة   - 59الفئة 

 الطبية

 فة خاصة االكياس بجميع أنواعها.وبص 59المواد البالستيكية الواردة بالفئة   - 59الفئة 
 

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

Itsel - l.v.t  الوارده بالعالمه )
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 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 
 

    9414405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل بإسم طال
 

فرد  -الوفاء لصناعة مواد الزينة ومزيل الشعر لصحابها / كمال محمد صهيب صعب 

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من رمضان  -جنوب الجمركية 9المنطقة الصناعية امتداد أ  -16قطعة 

 الشرقية

 59 - 5 -4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل بكافة انواعها ومستحضر ازالة الشعر والمناديل  - 4الفئة 

 دون غيره  4المعطرة بالفئة 

المستحضرات الطبية والصحية بكافة انواعها والمنديل الطبية والحفاضات  - 5الفئة 

 5الطبية بالفئة 

 59المطبوعات الورقية والمناديل الورقية والحفاضات الورقية بالفئة  - 59الفئة 
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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 
 

    9411011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  - 55شقة  -الدور الخامس  1مدخل  5برج  -ابراج السراج مول 

 41 - 45 -49 -59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59منتجات الفئة  - 59الفئة 

 49خدمات الفئة  - 49الفئة 

 45خدمات الفئة  - 45الفئة 

 41خدمات الفئة  - 41الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9414659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المصريه االيطاليه لصناعه منتجات من البالستيك  -عمرو محمود حسن وشريكه 

 توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة بدر  -المجاوره الخامسه الحى االول - 44عماره  14شقه 

 50 - 55 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع الوصالت والتركيبات الصحيه الوارده بالفئه  - 55ئة الف

البولى بروبلين والمواد البالستيكيه المشكله بالبثق لألستعمال فى الصناعه   - 50الفئة 

 50وانابيب مرنه غير معدنيه الوارده بالفئه 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9119516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/1954 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدورا هاوس  -طارق فكرى محمود عبد الفتاح ومحمد على محمد نجم وشريكيهما 

 شركة توصية بسيطة -مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -امتداد الغربى    -بالمنطقة الصناعية االولى  19956وك بل 9،  5القطعتين رقمى  

 القليوبية -مدينة العبور 

 14 - 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19منتجات الفئة  - 19الفئة 

 14منتجات الفئة  - 14الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9490645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/94/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -شركة فاضل بولس و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الوايلي  -شارع الخليج المصري  590

 19 - 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14الخيوط بالفئة  - 14الفئة 

 19االزرار بالفئة  - 19الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج     االشتراطات        :  
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 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 
 

    9415915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 موسسه فرديه مصريه  -مؤسسه مداكو لألستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسوان  -مبو كوم ا -اقليت 

 49 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16المواد الغذائيه الواقعه بالفئه  - 16الفئة 

 49المواد الغذائيه الواقعه بالفئه  - 49الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9411691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة أيديتا لصناعة الحلويات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -امبابة  -وراق الحضر  -شارع محمد سالم  9

 49 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 -واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد "اللحوم  - 16الفئة 

األغذية  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -مستخرجات اللحوم 

 -المحفوظة ) مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجلى 

وغيره من منتجات األلبان،  جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، البيض و اللبن

الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة 

أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق 

 فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه

خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، 

زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، زبده بندق 

 " 16الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، سجق، جبن، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

 دون غيرها  49يل ، شيكوالته ، الوارده بالفئه حلويات سكريه ، كرام - 49الفئة 
 

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 
 

    9411459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه  -فرد  -ر عبد العال محمد عبد العال عبد الغفا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ح منطقة حدائق االهرام  14

 41 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 16الفئة 

 (41جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 41الفئة 
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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 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    9499555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/94/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المنير للمواد الغذائية  -محسن منير استانيس بباوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -طوخ  -غرب السكة الحديد 

 41 - 45 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات زراعية وبستانية ومنتجات وفواكه وخضروات طازجة الواردة   - 45الفئة 

 45بالفئة 

المياة المعدنية والمشروبات الغازية ومشروبات وعصائر الفواكه الواردة   - 41الفئة 

 41بالفئة 
 

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 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9415190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/91/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هيا محمد عبد الباسط احمد الششتاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جد الحى امام مس -خلف قسم زايد  -المجاورة االولى  -الحى العاشر  -الشيخ زايد  56

 الفيوم

 19 - 15 -4 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( مستحضرات التجميل4جميع منتجات الفئة ) - 4الفئة 

 ( المالبس و االحذية 15جميع منتجات الفئة ) - 15الفئة 

 ( االكسسوارات19جميع منتجات الفئة ) - 19الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9414106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكيه نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 والية نيوجيرسى ، الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  05946 -1161الس كولنياس بوليفارد ،ارفينج تكساس 5656

 االمريكيه

 15 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل غير طبية و مستحضرات تواليت، منظفات اسنان غير - - 4الفئة 

واد اخري تستعمل في طبية، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تبييض االقمشة و م

غسل و كي المالبس، مستحضرات تنظيف وتلميع و صقل و جلي و كشط ، سوائل 

 لتنظيف زجاج السيارات االمامي.

المالبس ، تحديدا بذات نظامية )مالبس موحدة( و المعاطف و العباءات - - 15الفئة 

الراس  والسراويل والقمصان والقبعات و الطواقي واألوشحة، لباس القدم واغطيه

 دون غيرها  15الواردة بالفئه 
 

523425االشتراطات        :      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 
 

    9400190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -ان  ملك الزم  -محمد عبد العال ابراهيم عبد الكافى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شارع درب على الدين ــ قصر الشوق  59

 44 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الفحم الوارد بالفئة  - 4الفئة 

 44مستلزمات الشيشة الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

62 

 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 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 
 

    9400191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد عبد العال ابراهيم عبد الكافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش درب على الدين ــ قصر الشوق  59

 44 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4الفحم الواردة بالفئه  - 4الفئة 

 44مستلزمات الشيشة الواردة بالفئه  - 44ئة الف
 

وغيرها  494306االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9406046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - ماستر بيلدر جروب للتطوير العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -عمارات البغدادى امام برج جيهان الطبى بجوار بيتزا كينج  -ش المنتصر  49

 الدقهلية  -المنصورة 

 41 - 49 -45 -59 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6موبايل ابليكشن الوارد بالفئة   - 6الفئة 

  59كة والجرائد والكتب الواردة بالفئة مطبوعات الشر  - 59الفئة 

 45التسويق العقارى والتسويق االلكترونيى الوارد بالفئه  - 45الفئة 

 49االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 49الفئة 

 41خدمات االنترنت الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

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

    9414149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/95/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -  BِSTABجات ساب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اهرةالق -المعادى  - 109ش  5

 41 - 46 -41 -45 -59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59المكاتبات واالوراق والمطبوعات الخاصة بالشركة بالفئة  - 59الفئة 

 45الدعاية واالعالن والتوريدات العمومية والتجارة العامة بالفئة  - 45الفئة 

 41جميع خدمات الفئة   - 41الفئة 

 46جميع خدمات الفئة   - 46الفئة 

 41جميع خدمات الفئة   - 41الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9409950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نتر دلتا ميديكال س -ياسر غريب هاشم السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-الثامنة مصر القديمة الفسطاط الجديده -المجاورة  44

 45 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59مطبوعات الشركة الواردة بالفئه  - 59الفئة 

 59بالفئة في مجال المستلزمات الطبيه  45االستيراد والتصدير بالفئه  - 45الفئة 
 

االشتراطات        :       منح الطالب حق خاص على االلوان 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 
 

    9409405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/96/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصري الجنسيه  -محمد احمد محمد عبد الرازق سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -محرم بك  -من شارع منشا-شارع النيرين  9

 45 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59مطبوعات الشركة بالفئه  - 59الفئة 

 6الدعايه واالعمال واالستيراد والتصدير فى مجال اجهزة االضاءه بالفئة  - 45الفئة 
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 جريدة 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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9419691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -شركه البويات و الصناعات الكمياويه )باكين( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-قسم شرطه الزيتون -شارع المصانع االميريه 5

 45 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

  59المطبوعات والمنشورات الوارده بالفئه  - 59الفئة 

  45الدعايه واالعالن الوارده بالفئه   - 45الفئة 
 

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

وغيرها  551663العالمه 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
 

    9419695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -فيصل  -المساحه  -قسم بوالق الدكرور  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 41 - 45 -45 -15 -51 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 51منتجات جلديه بالفئه  - 51الفئة 

 15المالبس بالفئه  - 15الفئة 

 15،  51،  6فى مجال  45ااالستيراد والتصدير والمعارض التجارية بالفئه  - 45الفئة 

 45المعارض التعليميه بالفئة  - 45الفئة 

 41التصميم بالفئة  - 41الفئة 
 

التنازل عن حرف فى الوضع العادى  -اطات        :      االشتر
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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 
 

    9419656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -فيصل  -المساحه  -قسم بوالق الدكرور  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 45 - 45 -51 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 51منتجات جلديه بالفئه  - 51الفئة 

فى مجال النظارات  45االستيراد والتصدير والمعارض والمحالت بالفئه  - 45الفئة 

 51ئة والمنتجات الجلدية بالف 6بالفئة 

 المعارض التعليميه  - 45الفئة 
 

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

وغيرها 425094العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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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 
 

    9419699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسؤليه محدودة  -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -فيصل  -المساحه -ش عبد الوهاب محجوب  قسم بوالق الدكرور  9

 45 - 45 -51 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 51ات جلديه بالفئه منتج - 51الفئة 

 51،6فى مجال الفئه  45االستيراد والتصدير والمعارض والمحالت بالفئه  - 45الفئة 

 45المعارض التعليميه فئه  - 45الفئة 
 

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

وغيرها  425094العالمه 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 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -فيصل -المساحه  -قسم بوالق  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 45 - 51 -6 : مةالــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

  51الشنط والمنتجات الجلديه بالفئه  - 51الفئة 

في مجال  45االستيراد والتصدير والمعارض والمحالت الوارده بالفئه  - 45الفئة 

 51و  6الفئات 
 

تنازل عن البيان وغيرها _ ال 425094االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

التجاري 
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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 
 

    9411146 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة اوضه لالثاث  -محمد احمد عبدة شولح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -دمياط الجديدة  -الصناعية  امتداد المنطقة 1بلوك  -55قطعة رقم 

 45 - 14 -19 : المةــــــات العـــفئ
 

 )خاصة االثاث( 19جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم - 19الفئة 

 )القماش( 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 

لبيع وعرض خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات ا - 45الفئة 

فى مجال الفئة  45السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 

19  ،14 
 

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

الحروف كال على حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

73 

 

 جريدة 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 
 

    9499194 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

59/55/1950 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -شكري وسمير محمد إبراهيم الزنوكي  -شركة تروفال لصناعة اوانى الطهى

 توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  51954بلوك  55المنطقيه الصناعيه رقم  -مدينه العبور 

 45 - 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15اوانى الطهى الوارده بالفئه  - 15الفئة 

 15فى مجال اوانى الطهى الوارده بالفئه  45كافة خدمات الفئه  - 45الفئة 
 

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

وغيرها  590662العالمه رقم 
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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 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9411911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  594شارع  94

 45 - 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15المالبس الوارده بالفئه  - 15ة الفئ

 15فى مجال المالبس بالفئه  45االستيراد والتصدير الوارده بالفئه رقم  - 45الفئة 
 

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

غيرها و452926العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف كال على حدى  
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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 
 

    9411511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

همتو لالستيراد والتصدير والتعبئة والتغليف  -حسين عباس احمد و محمد حمدان احمد 

 شركة تضامن -والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناحية  -تقسيم االمالك  4حوض رقم  -تقسيم شركة النور  59/  41/  595قطعه رقم 

 الجيزه . -طريق مصر اسكندريه الصحراوى  الجيزه  19الكيلو   -زمام ابو رواش 

 45 - 49 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  11جميع منتجات الفئه  - 11الفئة 

  جميع منتجات الوارده بالفئه - 49الفئة 

 49،11فى مجال الفئتين  45جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

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

وغيرها  069545العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -المرفق بالعالمه 
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 جريدة 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
 

    9401100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 5615لسنة  556شركة ذات مسئوليه محدودة قانون  -جيم فيت   ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع االندلس  10

 45 - 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11االدوات الرياضيه الواردة بالفئة  - 11الفئة 

 45المعارض التجاريه الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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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 
 

    9406045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-خالد زهران وشركاه  -فاميلى ايجبيبشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  4شقة  4عماره  1حى الواحه بلوك -عمارات شركة مدنيه نصر 

 45 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49وجميع منتجات الفئة 49مكرونه الوارده بالفئة  - 49الفئة 

واالستيراد  49فى مجال الفئة  45فئة االعمال التجارية الوارده بال  - 45الفئة 

 49فى مجال الفئة 45والتصدير بالفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع علي حدي 
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 جريدة 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 
 

    9419569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه  -فردى  -ى حجاج مصطفى احمد ابراهيم عل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -أ ش الليث 49

 45 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49البن الوارد بالفئة  - 49الفئة 

 49فى مجال البن الوارد بالفئة  45االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى احمد ابراهيم على حجاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -أ ش الليث  49

 45 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49البن الوارد بالفئة  - 49الفئة 

 49فى مجال البن الوارد بالفئة  45االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

ج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذ -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 
 

    9419561 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى احمد ابراهيم على حجاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -أ ش الليث  49

 45 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49البن الوارد بالفئة  - 49الفئة 

 49فى مجال البن الوارد بالفئة  45االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 45الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 
 

    9419564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى احمد ابراهيم على حجاج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -أ ش الليث  49

 45 - 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49البن الوارد بالفئة  - 49الفئة 

 49فى مجال البن الوارد بالفئة  45ة بالفئة االعمال التجارية الوارد - 45الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 
 

    9400444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -منير رياض قديس  بت شوب ايجيبت لصاحبها مينا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مساكن الشيراتون  5544مكرر شارع خالد بن الوليد مربع  1بالعقار رقم  6محل رقم 

 القاهرة -

 45 - 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45مأكوالت الحيوانات بالفئة   - 45الفئة 

 45فى مجال مأكوالت الحيوانات بالفئة  45ئة تصدير و استيراد بالف - 45الفئة 
 

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 
 

    9419655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركه المصريه االتصاالت ، شركه مساهمه مصريه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع رمسيس القاهره -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه وتسجيل او ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

العمال التجاريه الخاصه باجهزة التسجيل او ارسال اونسخ الصوت ا - 45الفئة 

 6فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب منشاه الوارده 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة  - 41الفئة 

وخدمات -الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها  - 41الفئة 

 41ميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده بالفئه تص
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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 
 

    9419651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركه المصريه لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -ارع رمسيس ش  -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه تسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

االعمال التجاريه الخاصه باجهزة التسجيل او ارسال اونسخ الصوت  - 45الفئة 

 6فى مجال الفئه  45نشاه الوارده بالفئة والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب الم

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها وخدمات  - 41الفئة 

 41تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده 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 
 

    9419654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركه المصريه لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع رمسيس القاهره  -سنترال رمسيس  

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6رسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة اجهزه وتسجيل او ا - 6الفئة 

االعمال التجاريه الخاصه باجهزة التسجيل او ارسال اونسخ الصوت  - 45الفئة 

 6فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

وخدمات  -الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة 

 41تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده بالفئة رقم 
 

  ppyelالتنازل عن ايجيبت   - 422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9419654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -الشركه المصريه لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنترال رمسيس شارع رمسيس القاهره 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6وارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة اجهزه وتسجيل  - 6الفئة 

فى مجال  45االعمال التجاريه وكذا المحالت ومكاتب منشاه الوارده بالفئه  - 45الفئة 

 6الفئه 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة  - 41الفئة 

د وبرامج الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم وتطوير عتا - 41الفئة 

 41الحاسوب الوارده بالفئة 
 

مصر     reeprالتنازل عن كلمة  - 422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم

على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صريه لالتصاالت  الشركه الم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع رمسيس    -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه تسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

لخاصه باجهزة التسجيل او ارسال اونسخ الصوت االعمال التجاريه ا - 45الفئة 

فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده بالفئة رقم 

6 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

وخدمات  -الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة 

 41صميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده بالفئة ت
 

 422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 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 
 

    9419659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمة مصرية شر -الشركه المصريه لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -شارع رمسيس   -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه تسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

او ارسال اونسخ الصوت  االعمال التجاريه الخاصه باجهزة التسجيل - 45الفئة 

فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده بالفئة رقم 

6 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

وخدمات  -الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة 

 41امج الحاسوب الوارده بالفئة تصميم وتطوير عتاد وبر
 

422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركه المصريه لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -شارع رمسيس   -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه وتسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

ت االعمال التجاريه الخاصه باجهزة التسجيل او ارسال او نسخ الصو - 45الفئة 

فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده بالفئة رقم 

6 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

وخدمات  -الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة 

 41بالفئة رقم تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده 
 

 etlprtplالتنازل عن انترنت  - 422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مصرية ش -الشركه المصريه لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره    -شارع رمسيس    -سنترال رمسيس 

 41 - 41 -45 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اجهزه تسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 6الفئة 

جيل او ارسال اونسخ الصوت االعمال التجاريه الخاصه باجهزة التس - 45الفئة 

فى مجال الفئه  45والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده بالفئة رقم 

6 

 41خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 41الفئة 

وخدمات  -الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  - 41الفئة 

 41وبرامج الحاسوب الوارده بالفئة رقم تصميم وتطوير عتاد 
 

على  ererpالتنازل عن برايم  - 422209االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -بي لصناعة مراتب السست واالسفنج والالتكس )سليب هاى( المصنع العر

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية  -المنطقة الصناعية  bM1- b1a- b1d- b1cقطعة رقم 

 الجيزة  -اكتوبر  9مدينة 

 46 - 45 -19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19ئة المراتب بالف - 19الفئة 

  19فى مجال  45خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 45الفئة 

  19فى مجال  46خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - 46الفئة 
 

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

549225بالعالمة 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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    9401419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -المهندس للتريكو    -حازم طه ابراهيم الشوبكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ةالدقهلي -مركز اجا  -عزبة االيثارية بملك / سنية كامل احمد خاطر  -طنامل الشرقى 

 46 - 45 -15 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس بكافة انواعها بما فى ذلك االحذية واغطيه الراس وجميع المنتجات  - 15الفئة 

 دون غيرها 15الواردة بالفئة رقم 

خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع  - 45الفئة 

 دون غيرها 15فى مجال الفئة  45بالتجزئة الواردة بالفئة 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف وتخزين وتوزيع السلع والشحن بانواعة  - 46الفئة 

 دون غيرها 15فى مجال الفئة  46والتخليص الجمركى الوارد بالفئة 
 

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

على حدى  Tاس 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 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 
 

    9401415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد الشافعى عبد البارى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز اجا   - بملك /  الشافعى عبد البارى ابراهيم -طنامل الغربى 

 46 - 45 -15 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس بكافة انواعها بما فى ذلك االحذية واغطية الراس وجميع منتجات  - 15الفئة 

 دون غيرها  15الفئة رقم 

خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالتجزئة والبيع  - 45الفئة 

 دون غيرها  15فى مجال الفئة  45دة بالفئة بالجملة الوار

خدمات النقل والتعبئة والتغليف وتخزين السلع والشحن بانواعة والتخليص  - 46الفئة 

 دون غيرها  15فى مجال الفئة رقم  46الجمركى الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9449514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/1959 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -تامر محمد  وجيه عبد الغنى سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش البادية  4

 46 - 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال االعشاب الطبية بالفئة  45استيراد وتصدير الواردة بالفئة  - 45الفئة 

 46السياحة العالجية الوارده بالفئه  - 46الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9411504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/51/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه وتكرير  الزيوت النباتيه االسرة السعيده لتعبئ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه   a9المنطقه الصناعيه جنوب الجمروكيه  11القطعه رقم 

 46 - 45 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة  45استيراد وتصدير ودعايه واعالن وجميع خدمات الفئة  - 45الفئة 

 الزيت االكل 16

 الزيت االكل ( 16دون غيرها )في مجال الفئة  46تعبئه وتغليف بالفئة   - 46الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم التاج والبيانات التجارية كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9449915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/1959 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نيو سمايل  -عصام مصطفى سيد محمد سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطامية 49ارض االستثمار  4مشروع دارنا  ق رقم  49 -البساتين  

 45 - 45 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11العرائس والدميه بالفئة  - 11الفئة 

 45المعارض بالفئة  خدمات  - 45الفئة 

 45الخدمات الترفيهية )حفالت(  بالفئة  - 45الفئة 
 

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

كال  ptlprlsetrptl tneالتنازل عن انترتنمنت هب  -بعدم استخدام احد عناصرها دون االخر 

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 
 

    9419100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة المنار لتجارة االجهزة الكهربائية  -سعد رمضان على ابراهيم وشريكة 

 تضامن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقاهرةشارع الببالوى ارض شريف ا 55عابدين  

 45 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

فرامات ومكانس وعصارات ومطاحن كهربائية لالستعمال المنزلى وفتاحات   - 0الفئة 

علب كهربائية ، ماكينات تنظيف ، مكائن خياطة ، رومان البلى ، اسلحة المنشار 

وى المالبس والمبرد الخاصة بالماكينات الكهربائية ، مكواة الشعر الكهربائية ومكا

 دون غيرها 0الكهربائية واالجهزة الكهربائية المنزلية وجميعها واردة بالفئة 

خدمات االستيراد والتصدير واالعمال التجارية والدعاية واالعالن وتفعيل  - 45الفئة 

  0فى مجال الفئة  45النشاط المكتبى والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة الواردة بالفئة 
 

450049العالمة 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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -فيصل  -المساحه-قسم بوالق الدكرور  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 45 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 6فى مجال الفئه  45الخدمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

وغيرها _ التنازل عن البيان  425094االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

ي التجار
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9419691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  --النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -فيصل  -المساحه  -قسم بوالق الدكرور  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 45 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 6فى مجال  45خدمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

التنازل عن البيان -وغيرها  425094االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

التجاري 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 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 
 

    9419694 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

15/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -النيل للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -فيصل  -المساحه  -قسم بوالق الدكرور  -ش عبد الوهاب محجوب  9

 45 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6النظارات بالفئة  - 6الفئة 

 6فى مجال الفئه  45الخدمات الوارده بالفئه  - 45الفئة 
 

التنازل عن البيان  -وغيرها  425094االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9406091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/55/1951 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المنوفى لتجاره المواد الغذائيه  -احمد محمد مصطفى رفاعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية ملك/ رفاعى محمد مصطفى -الخانكة  -الخصوص  -ش ترعه االسماعيليه  

 44 - 45 -49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49بالفئه جميع الخدمات الواردة  - 49الفئة 

 45جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 45الفئة 

 44جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9401044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قوانين ديالوير  شركه امريكيه متحدة تالفت بموجب -ريوت جيمز  ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  69994دابليو .اوليمبيك بوليفارد. لوس انجلوس ،كاليفورنيا  51444

 االمريكيه 

 45 - 41 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

مكبرات الصوت؛ فأرات الحواسيب؛ مغناطيسات للتزيين؛ برمجيات تطبيقات  - 6الفئة 

الهواتف النقالة القابلة للتحميل؛ السماعات الموضوعة بداخل األذن؛ النظارات ألعاب 

الطبية؛ إكسسوارات الحاسوب، تحديدا: األغطية الواقية وحافظات الهواتف النقالة 

وفأرات الحواسيب وسماعات الرأس والحواسيب اللوحية العاملة باللمس وسواقات 

لرأس؛ سماعات الرأس لالستخدام مع أجهزة البيانات التسلسلية العالمية؛ سماعات ا

الحاسوب؛ الحماالت أحادية الذراع لألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة باليد، تحديدا: 

آالت التصوير والهواتف النقالة والحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ مساند فأرات 

 الحاسوب؛ النظارات الشمسية؛ برمجيات ألعاب الفيديو. 

البث والبث المباشر عبر اإلنترنت أللعاب الفيديو ومنافسات األلعاب عبر  - 41الفئة 

 شبكات التواصل االجتماعي واإلنترنت والشبكات الالسلكية 

تنظيم وعقد مسابقات حية تعرض ألعاب الفيديو؛ خدمات الترفيه، تحديدا:  - 45الفئة 

دا: تنظيم لقاءات ومؤتمرات توفير ألعاب الفيديو على اإلنترنت؛ خدمات الترفيه، تحدي

مباشرة مع المعجبين باستخدام أسلوب اللعب التفاعلي بين المشاركين في مجاالت 

األلعاب، ألعاب الفيديو والرياضات اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير موقع 

إلكتروني يضم عروض صوتية ومرئية غير قابلة للتحميل في مجال ألعاب الفيديو؛ 

معلومات حول ألعاب الفيديو؛ تقديم منشورات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت  تقديم

على شكل كتب هزلية مصورة، روايات وقصص مصورة تعرض مشاهد وشخصيات 

مبنية على ألعاب الفيديو؛ توفير األمور الصغيرة والنصائح واستراتيجيات ألعاب الفيديو 

 عبر اإلنترنت. 
 

0031655العالمه 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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9161156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/91/1954 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسن حسين لتصنيع المواد الغذائية  -حسن حسين حسين غالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقة بورسعيد الصناعية الحوض السمكى  04-01-05-09-91-90-99رقم  قطعة

 بورسعيد

 46 - 16 : المةــــــات العـــفئ
 

  16اللحوم المصنعة والمطهوة والخضروات المحفوظة الواردة بالفئة  - 16الفئة 

فى مجال اللحوم المصنعه والمطهوة  46خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - 46الفئة 

 49وفى مجال الفئة  16الفئة ب
 

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 
 

    9405044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/91/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةمصري ا -فردى  -محمد عبد الرازق اسماعيل  -د 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -بجوار النادى االهلى  -عمارات مقاتلى رمضان شارع حسن المأمون  9

 45 - 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45تنظيم واقامة المؤتمرات والمعارض التعليمية والثقافيه بالفئة  - 45الفئة 

 45عارض ألغراض دعائيه بالفئة تنظيم واقامة المؤتمرات والم - 45الفئة 
 

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

االهرامات ومقاطع العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9451916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/1950 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة دليشوس انك للفنادق والمنشآت السياحية ش . م .م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الهادى من ش الرشيدى من ش احمد عرابى  0

 44 - 49 -16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع منتجات الفئة  - 16الفئة 

 49وجبات جاهزة بالفئة  - 49الفئة 

 44مطعم وكوفى شوب بالفئة  - 44الفئة 
 

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

وغيرها 032555مع 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 
 

    9415594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -بيونيد لالستثمار  -سامح محمد عبدالغنى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 195عمارات الفاروقية من جسر السويس ش رقم  54

 59 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5 كمادات الواردة بالفئة رقم - 5الفئة 

  59كمادات تبريد لالغراض الطبية الواردة بالفئة رقم  - 59الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9415450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/91/1956 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -فورتكس  -مد رشاد محمد الشاعر ايمن مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -قسم الزهور  -مساكن الجوهر  5مدخل رقم  40بالعماره رقم  495شقه رقم 

 49 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 49فئه المنتجات الوارده بال - 49الفئة 
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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 
 

    9456999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/59/1950 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الكتا  -محمد راضى حسن مهران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى  -شارع العشماوى  50

 55 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6اللمبات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 55اللمبات والكشافات وادوات االضاءه الواردة بالفئة  - 55الفئة 
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 جريدة 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 
 

    9495999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة قنال السويس لألدوات الكهربائية والميكانيكية شرك -السيد محمد على بديوى وشركاه 

 شركة توصية بسيطة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم اللبان  -شارع السبع بنات 50

 55 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 55جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 55الفئة 
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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 
 

    9419555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/55/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اس بى ام  بروجكتس ) ش. ذ. م . م. ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -المعادى  -د االمل امتدا -شارع محمد رجائى  - 4مكتب  - 15شقة  04عمارة 

 القاهرة 

 55 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 96بطاريات بالفئة  - 6الفئة 

 55لمبات ليد بالفئة  - 55الفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى



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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9495919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/1951 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -( dloow ynnudصنى وورلد )  -محمد مدحت محمد فتحى العيسوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طفى احمد ابو نار شبرا شارع الحميات أمام مجمع المواقف برج الرحمه بملك / عالء ل

 مدينة دمنهور البحيرة

 45 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الواح من الطاقه الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 45التدريب والتعليم الوارد بالفئه  - 45الفئة 
 

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      


