
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8874900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - DAIشركة ايتامكو  للتنمية الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-طريق مصر اسكندرية الصحراوى   80ك  

 83 : مةالــــــات العـــفئ
 

 83منتجات الفئة - 83الفئة 
 

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

431652مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8893897 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/85/8830 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة التجارية الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -المعادي  8شقه  898ش  7

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 83الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8893899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/85/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة التجارية الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  895من  4عمارة  8شقة 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 83الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -تكنوفيت فارم الضافات االعالف  -محمد هالل جمال عبده وشريكية 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -عرب نجم  -ش عوده  89

 83 : المةــــــات العـــئف
 

االعالف اضافات االعالف امالح معدنيه لتغذية الحيوانات والطيور  - 83الفئة 

والدواجن امالح معدنيه لألستخدام الزراعى فيتامينات للحيوانات والطيور والدواجن 

 83اغذيه الحيوانات والطيور والدواجن وكافه منتجات الوارده بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:            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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -شيبنج اند تريدنج -طارق محمد محمد سودان 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

شرطه  -قسم الشرق -ش الحريه وقايتباي بملك المرحوم محمد محمد علي سودان 89

 بورسعيد

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 -البذور-الحبوب  -الحاصالت الزراعية-الفواكه والخضروات الطازجة   - 83الفئة 

 دون غيرها  83وجميع منتجات الفئة -البقوليات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    8808347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -يسرى عباس عبد القادر وشركاه  -االتحاد لتعبئة االعشاب الطبيعة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -حوض الجزائر   -ش مصر اسيوط السريع   -البدرشين  

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 83جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 83الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807847 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -35شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  884 

 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 83الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807858 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -35شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  884 

 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 83الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8809493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة البدر لالستثمارات السياحية والعقارية والزراعية )فروزينا (شركة مساهمة 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مصر اسكندرية الصحراوى بلوك افينو الدور الثالث الوحدة رقم  89الكيلو 

/AA/8/I/I884 الجيزة -مدينه الشيخ زايد 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 83الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8847949 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

88/84/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكنوبر  7المنطقة الصناعية الثانية  89جزء من القطعة  87القطعه رقم 80القطعة رقم 

 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 88 الفئة
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8858994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/84/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكنوبر الجيزة 7المنطقة الصناعية الثانية  89جزء من القطعة  87و80اللقطعة رقم 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 88جميع منتجات الفئة  - 88الفئة 
 

الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8858770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/87/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة  باالسهم   -شركة آرما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 موريشيوس 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 88جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 88الفئة 
 

631653االشتراطات        :      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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8893098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/87/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -حسن حسن محمد الشريف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -مركز شبراخيت  -شارع القاهر 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 88الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/87/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية -فرد  -محمد فائز كامل الحاج ويس الصباغ  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

ياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات البيرة )شراب الشعير ( والم - 88الفئة 

وشراب -ومشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه -الغير الكحولية 

 دون غيرها 88وجميع منتجات الفئة بالفئة -ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات 
 

-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 - 759عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العالمية للمواد الغذائية  ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -الشارقة  - 4335ص ب  

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 88الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -مكه للصناعه والتجارة  -محمود سعيد وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الوادى الفارغ  -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -78/ ك 898القطعة رقم 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88المياة المعدنية والعصائر والمشروبات بالفئة رقم  - 88الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804850 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا -بيبسيكو انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 38599اندرسون هيل رود ، بيرشيس ، ان واى  988

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 88لخفيفة )المشروبات الغازية ( الواردة بالفئة المشروبات ا - 88الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805835 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -المهندسين  -ميدان لبنان   -ش الجهاد 33

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 88الفئة 
 

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

وغيرها 611161العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 759عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8884437 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/84/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ابن بلدى لتصنيع وتجارة الدخان  -عادل الدرينى محمد سليمان الرفه  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -مركز المنصورة  -الوهاب  عزبة سرسو الدنابيق بملك /هدى السيد عبد

 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84الدخان المعسل الوارد بالفئه رقم   - 84الفئة 
 

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

  َ على حدة Aاية ِ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    8890954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة    -شما للصناعة   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج العرب _   -الحى السكنى االول  - 5بلوك  34قطعة رقم  -  7المجاورة رقم 

 االسكندرية 

 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84التبغ وادوات التدخين الواردة بالفئة رقم  - 84الفئة 
 

566256االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803908 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده  -متد نيكوفيتشرز هولدينجز لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه المتحده  -ال ايه  8ار  8ووتر ستريت ، لندن ، دبليو سى  3جلوب هاوس ،  

 84 : المةــــــات العـــفئ
 

السجاير االلكترونيه ، خراطيش للسجاير االلكترونيه ، سوائل للسجائر  - 84الفئة 

ى على بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، السجاير ،التبغ ، منتجات االلكترونيه ، سجائر تحتو

 دون غيرها  84التبغ ، علب السجائر ، صناديق السجائر الوارده بالفئه
 

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

وغيرها 516616مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -نيكوفينتشرز هولدينجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال ايه ، المملكه المتحده  8ار  8ووتر ستريت ، لندن ، دبيلو سى   3جلوب هاوس ،  

 84 : المةــــــالع اتـــفئ
 

السجائر االلكترونية؛ خراطيش للسجائر االلكترونية؛ سوائل للسجائر  - 84الفئة 

االلكترونية؛ سجائر تحتوى على بدائل التبغ؛ بدائل التبغ؛ السجائر؛ التبغ؛ منتجات التبغ؛ 

 ـــــــــــــا ( دون غيره84علب السجائر، صناديق السجائر. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

فى على حدة وفى الوضع العادى  Vالتنازل عن حرف  -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8809837 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

ؤلفه وقائمه طبقا لقوانين شركة محدوده المسئوليه م -كيوو تكنولوجى كو  .،ال تى دى  

 الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورث فورث رينج ويست رود هايديان  77رقم  -فلور  39 - 3988-39رووم 

 الصين  -بكين  -ديستريكت 

 84 : المةــــــات العـــفئ
 

التبغ، سجائر تحتوى على بدائل التبغ تستخدم لغير االغراض الطبيه،  - 84الفئة 

لسعوط ،اكياس التبغ ،اطراف السجائر، غاليين التبغ ،علب السيجار ،علب السجائر ا

،ماكينات الجيب للف السجائر ،مباسم السجائر ،قطع للفم لمباسم السجائر ،جرار التبغ 

،علب سعوط ،منافض رماد السجائر للمدخنين، مباصق لمستخدمى التبغ ،صناديق 

ب ،والعات للمدخنين ،مرشحات ) فالتر ( سجائر ترطيب التبغ ،عيدان الثقاب ،علب ثقا

،دفاتر لورق السجائر ،ورق ماص لألستخدام فى غليون التدخين ،ورق سجائر 

،بخاخات الفم ألزاله اثار التدخين للمدخنين ،السيجار ،االت لقطع السيجار 

،مباسمالسيجار ،محاليل سائله لألستخدام فى السجائر االلكترونيه ،السجائر، علب 

 84لسجائر االلكترونيه الوارده بالفئه ا
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8893379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8838 

 :التسجيل إسم طالب
 

وهى شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر  -شركة ريتال وورلد ليمتد 

 البريطانية العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الجزر البريطانية  -تورتوال  -رود تاون  -ويكهامز كيى  -ووترفرانت درايف  885

 العذراء 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  85خدمات الدعايه واالعالن واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 85الفئة 

 88 - 88 - 87الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8843854 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/87/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة -الحياه للمواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-القاهره الجديده -التجمع الخامس -حى اللوتس -ثامنه المنطقه ال-78عماره 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )فى 85االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الوارده بالفئه - 85الفئة 

 ( 88مجال المنتجات الوارده بالفئه
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8843855 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

87/87/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة -الحياه للمواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-القاهره الجديده -التجمع الخامس -حى اللوتس -المنطقه الثامنه -78عماره 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )فى  85ستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الوارده بالفئهاال - 85الفئة 

 ( 83مجال المنتجات 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8848589 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/33/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رية شركة مساهمة مص -كوزمو بوليتان للتجميل ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قصر النيل  -محمود بسيونى وسط البلد  30

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الشامبو  85االعمال التجارية واالستيراد والتصدير بالفئة  - 85الفئة 

 8ومستحضرات التجميل الوارده بالفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8848587 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/33/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -كوزمو  بوليتان للتجميل ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قصر النيل  -محمود بسيونى وسط  البلد  30

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الشامبو  85ال التجارية واالستيراد والتصدير بالفئة االعم - 85الفئة 

 8ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8845748 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/83/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئولية محدودةشركة منطقة حر -بيفورت انترناشونال منطقة حرة ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، مدينة دبي لإلنترنت ، ص.ب  DI - 84 (In Il uB TB ، ) 888مكتب 

 ،  دبي ، اإلمارات العربية المتحدة . 588973

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

يل النشاط خدمات الدعاية واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجيه االعمال ، تفع - 85الفئة 

المكتبي ، المساعدة فى إدارة األعمال واإلدارة التجارية والصناعية ، تقييم األعمال ، 

خدمات المشورة المتعلقة بإدارة األعمال ، أبحاث التسويق ، دراسات التسويق ، 

معلومات األعمال اإلحصائية ، إعداد تقارير الحسابات ، مسك الدفاتر ، أبحاث األعمال 

العامة ، نشر نصوص الدعاية واإلعالن ، إصدار منشورات الدعاية ، العالقات 

واإلعالن ، خدمات البيع بالتجزئة المقدمة من خالل وسائل االتصاالت المتحركة ، 

خدمات البيع بالتجزئة المقدمة عبر الشبكة من خالل شبكات أو غيرها من الوسائل 

 دون غيرها 85بالفئة اإللكترونية باستخدام معلومات رقمية إليكترونية . 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8858988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/87/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصية بسيطةشركة ت -مكتبة الجناينى  -محمد منصور محمود وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويس - 4محل رقم  -ب  8عمار  -مساكن منتزة سعد 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85محل بيع ادوات مكتبيه )مكتبه (بالفئة  - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8857088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/87/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الدكتور لالستيراد والتصدير والتوريدات  -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك/  -م القناطر  الخيرية  -باسوس  -الدور الثالث  -ش المدرسة االبتدائى  8

 سعيد سليمان عبد الصمد

 85 : المةــــــالعات ـــفئ
 

االعمال التجاريه والدعايه واالعالن وخدمات ادارة توجيه االعمال وعرض  - 85الفئة 

السلع عبر وسائل االتصاالت واالستيراد والتصدير وخدمات البيع بالتجزئه الواردة 

 ماعدا فالتر المياه واالجهزه المرتبطه بها33فى مجال الفئه  85بالفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8857074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/87/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الدكتور للكابالت الكهربائية  -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز القناطر الخيرية  -ملك /سعيد سليمان عبد الصمد  -باسوس  -ش الرشاح 

 القليوبية

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال 85خدمات االعمال التجارية والدعاية واالعالن الوارده بالفئة  - 85الفئة 

ها وخراطيم الكهرباء واالسالك مفتاح وبريزة واوشاش وشاسيه وسداده واكسسوارت

 دون غيرها 7الكهربائيه الوارده بالفئه 
 

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 - 759د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8850887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

مكس جروب  -عبد المحسن طه العفيفي و شريكه طارق محمد نصر محمد عطية  طه

 شركة تضامن  -انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك ط ملك /طه عبد المحسن طه  38المنطقة الصناعية االولي قطعه  -دمياط الجديدة 

 ياطدم -العفيفي و شريكه طارق محمد نصر محمد عطيه مركز كفر سعد 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال ادوات  85االعمال التجارية و استيراد و تصدير الواردة بالفئة  - 85الفئة 

  83المائدة من السيراميك و البورسلين بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    8850877 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة -ش . م . م  -شركة بولى ايجيبت للتجارة والصناعة ) بولو ايجيبت ( 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  - 884شقة رقم  -الدور الثالث  -العجوزة  -ش طنطا  89

 85 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها  33في مجال الفئه  85جميع خدمات الفئه  - 85الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8878708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

احمد مصطفي محمد مرسي  - h utlioشركة االخوة للزيوت و المنظفات اويل تك 

 شركه تضامن  -وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مركز منوف  -بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات  0قطعة رقم 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 87 -8في مجال الفئات  85ستيراد والتصدير الوارد بالفئة خدمات اال - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8898987 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/89/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جروب ايه  للدعايه واالعالن )ش م م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين  -ش اليمن   83

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85الدعايه واالعالن الوارده بالفئه   - 85الفئة 
 

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

وعن البيان التجارى كال على حدة Aاية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895875 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -كنده  للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -ابو رواش   -خلف القريه الذكيه  -طريق مصر اسكندريه الصحراوي  80

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85مول تجاري الوارد بالفئة رقم  - 85الفئة 
 

563412االشتراطات        :      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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسيه  فرد مصري -حمادة صابر نور الدين قاسم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بندر قنا شارع الشبان المسلمين بين الجناين بملك / سحر محمود عبد المعطى مدنية قنا 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات بيع وعرض الالدوات واالجهزة والمستلزمات والمالبس الرياضية  - 85الفئة 

خدمات تنظيم  85ال التجارية الواردة بالفئة )محالت تجارية ( بوصفها من االعم

 85المعارض للغايات التجارية والدعائية وكلها بالفئة 
 

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

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890573 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة مجموعة طب للحلول الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول القاهرة الجديدة  -5ش البنفسج 88

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85لطبية الواردة بالفئة الدعاية واالعالن وبيع االجهزة ا  - 85الفئة 
 

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

استشارة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -مه رسالة عظي-أحمد نعمان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الملعب بملك / محمود محمد نعمان مركز بلقاس الدقهلية

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 88-85-83فى مجال  85االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 85الفئة 
 

التنازل عن رسم  -لموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان ا

الكره االرضيه في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -عاليا للتنمية واالستثمار وادارة المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -ش الطيران  -عمارات التوفيق  -347العقار  43شقة 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االعمال التجارية والتوكيالت التجارية وخدمات االستيراد والتصدير  - 85الفئة 

 ستلزمات الطبية فى مجال االدوية الصيدالنية والمستحضرات والم 85الواردة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808837 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ايال للتحويالت والصناعات والحلول الورقيه  -اسالم عالء الدين محمد محمد السيد 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ميناء البصل  -القبارى  -القليونى  ش 8

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 85الفئة 

 8فى مجال القئة  85السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصرية  -)ش .م.م (   -هوم ايليت لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  - 888شقه  -الدور الثانى  -المنطقة التاسعه  -شارع عبد العزيز عيسى  37

 القاهرة   -مدينة نصر   

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

  85الدعايه واالعالن الخاصه بالنشاط العقارى الواردة بالفئه رقم   - 85الفئة 
 

الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى -فرد  -بلو ارو لتصنيع المالبس الجاهزه والجينز      -زياد احمد قطايه 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جسر السويس القاهره متفرع من ش  338ش 38

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85في مجال الفئة  85جميع الخدمات الفئه  - 85الفئة 
 

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

B بى على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    8808893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -مصطفي علي احمد محمد وشركاه  -سمارت تولز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االزبكيه القاهره  7ش عرابى محل رقم 34

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 7فى مجال الفئه  85 جميع خدمات الفئة - 85الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريةشركة مساهمه  -هيدروتك النظمة الهيدروليك الصناعية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديدة  -النزهه الجديدة  -ش مدرسة طه حسين  85

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره توجيه االعمال ويافطه المحاالت   - 85الفئة 

لدعايه واالعالن التجاريه وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت وا

 9فى مجال الفئه  85والتسويق الوارد بالفئه 
 

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

الحروف كال على حدى
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/38/8830 

 :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 397

 الجيزة

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

العالن و االستيراد والتصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة الدعاية وا  - 85الفئة 

 37،38،5،8( فى مجال الفئات 85رقم )
 

651222العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل طالبإسم 
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم اللبان  -ملك محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  08

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

التوكيالت التجارية فى مجال المنتجات  خدمات االستيراد و التصدير و - 85الفئة 

 85خدمات الدعاية و االعالن الوارده بالفئة دون غيرها  - 4الواردة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808858 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مه محمد مزهر وشركاه اسا -الشركة االهلية للزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم اللبان  -شارع الباب االخضر 08

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية والدعاية واالعالن  - 85الفئة 

  4الواردة بالفئة  فى مجال المنتجات 85الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808855 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم اللبان  -شارع الباب االخضر  08

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية والدعاية واالعالن  - 85الفئة 

  4فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  85الواردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -أحمد حلمى محمد محمود حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -أخر ش سيدى العراقى عصافرة قبلى اول المنتزة 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 80،85،83،30،34،8فى مجال الفئات  85خدمات الفئه  - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -كفر الجبل  -ش السادات ) سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية  397

 الجيزة 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85الدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الواردة بالفئة  - 85الفئة 

  8فى مجال 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن جمعه ابراهيم السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -محل  -ميامى ملك/ عبد القادر غالى  -شارع الزرقانى خلف االكاديميه البحريه 

 االسكندريه  -زه المنت

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 8فى مجال الفئه  85االعمال التجاريه الوارده بالفئه   - 85الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصرية شركة مس -الدوارة لتصنيع األحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مدينة العبور  -المنطقه الصناعية " أ "  - 38889بلوك  8قطعة رقم 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85 - 30فى مجال الفئات  85جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 85الفئة 
 

 D االشتراطات        :      التنازل عن حرف دي
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الدوارة لتصنيع األحذية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مدينة العبور  -المنطقه الصناعية " أ " -38889بلوك  8قطعة 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85 - 30فى مجال الفئات  85جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصريه  -سير شوز لتصنيع األحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -المنطقه الصناعية أ  - 38889بلوك  3قطعة رقم 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85 - 30فى مجال الفات  85جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 85الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  توصية  -الفكهانية لالستيراد والتصدير  -محمود على محمود على وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -شارع شاهين  0

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 88،  87فى مجال الفئتين  85 االستيراد والتصدير بالفئة - 85الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

والتوكيالت التجارية وتصنيع طلمبات المياه بجميع أنواعها  ترفينا لالستيراد والتصدير

 والمحركات الكهربائيه بجميع أنواعها فوزى   شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الخرقانية_م القناطر الخيرية _القليوبية

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال طلمبات المياه. 85خدمات االستيراد والتصدير بفئة - 85الفئة 
 

التنازل عن الحروف في -وغيرها 561114االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

(f( و ام )m كال علي حدا في الوضع العادي )
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/38/8830 

 :التسجيل بإسم طال
 

 توصيه بسيطه  -ستونس لتصنيع الجلود  -يحيى سعيد عبد الودود وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 88835بلوك  38قطعة رقم  -مدينة العبور 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 30فى مجال الفئة  85جميع خدمات الفئة  - 85الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤلفه طبقا لقوانين الجر -شركة ذات مسئولية محدودة   -شركة ريتال وورلد ليمتد 

 البريطانيه العذراء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الجزر  -تورتوال  -رود تاون  -ويكهامز كيى  -بالم جروف هاوس   - 3ليفيل 

 البريطانية العذراء 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئات  85العرض واالعالنات و االعمال التجاريه الواردة بالفئة  - 85الفئة 

85،30 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مايكل صبحى لبيب وشريكيه -ايجيبت اليكتريك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -385العاشر من رمضان قطعة  -المنطقة الصناعية طريق بلبيس 

 85 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 9،83فى مجال الفئات  85خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 85الفئة 
 

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

وغيرها  466214رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

62 

 

 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور ، ويللو هاوس ، كريكيت سكوير ، بى. او . بوكس  4سكوتيا سنتر ، 

 ، جزر كايمان 3-3338جورج تاون ، جراند كايمان كيه واى  8084

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن ، وكاالت الدعايه واالعالن ، االعالن والدعايه  - 85الفئة 

المباشره على شبكات الكمبيوتر، خدمات الدفع للدعايه واالعالن ، اعداد االعالنات 

ميع وسائل االتصاالت لألخرين ، نشر مواد الدعايه واالعالن ، االعالن من خالل ج

العامه ، ترويج المبيعات ) لألخرين ( ، المشوره فى مجال االعمال والتسويق ، خدمات 

محرك البحث االمثل لترويج المبيعات ، توفير واستئجار مساحه اعالنيه على االنترنت 

، تقديم المشوره والمعلومات التجاريه ، المساعده فى اداره االعمال ، خدمات وكاالت 

االنباء التجاريه ، خدمات توفير المعلومات التجاريه عبر موقع الويب ، استشارات 

وال ترد ضمن فئات  85اداره شئون الموظفين ، وجميع هذه الخدمات وارده بالفئه 

 اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804497 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/83/8837 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور ، ويللو هاوس ، كريكيت سكوير ، بى.او. بوكس  4سكوتيا سنتر ، 

 ، جزر كايمان 3-3338جورج تاون ، جراند كايمان كيه واى  8084

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن ،وكاالت الدعايه واالعالن، االعالن والدعايه  - 85الفئة 

المباشره على شبكات الكمبيوتر ،خدمات الدفع للدعايه واالعالن ،اعداد االعالنات 

لألخرين ،نشر مواد الدعايه واالعالن ،االعالن من خالل جميع وسائل االتصال العامه 

ه فى مجال االعمال والتسويق ،خدمات محرك ،ترويج المبيعات ) لألخرين ( ،المشور

البحث االمثل لترويج المبيعات ،توفير واستئجار مساحه اعالنيه على االنترنت ،تقديم 

المشوره والمعلومات التجاريه ،المساعده فى اداره االعمال ،خدمات وكاالت االنباء 

ارات اداره شؤون التجاريه ،خدمات توفير المعلومات التجاريه عبر موقع الويب ،استش

 وال ترد ضمن فئات اخرى 85الموظفين وجميع هذه الخدمات وارده بالفئه 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةفرد مصرى ا -االصيل لتجارة االدوات الصحية  -سمير سعد على هالل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الكائن اسفل العمارة مدينة  8أفريقيا امتداد مصطفى  النحاس/ محل رقم  89عمارة  37

 نصر القاهرة

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

الخاصة بالتجارة واالعمال التجارية  85جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 85الفئة 

ت وخدمات التصدير واالستيراد والدعاية واالعالن وادارة وتوزيع البضائع والمنتجا

االعمال وبيع عن طريق االنترنت وبيع بالجملة وبيع بالتجزئة وجميع هذه الخدمات 

 .33،  9متعلقة بالمنتجات الواردة فى الفئات 
 

عن  التنازل -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كوريا -اس أويل كوربويشن شركة مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يا جو سيول كور-دونج ( مابو --)جونجداك  378مقرها بايكبيوم رو 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد والتصدير عروض البيع لصالح الغير خدمات التحصيل  - 85الفئة 

لصالح الغير ) شراء البضائع وتقديم الخدمات لشركات االعمال التجارية خدمات 

التسويق خدمات عرض البضائع خدمات الوساطه فى االعمال التجارية وخدمات 

 دون غيرها 85ات خدمات البيع بالقطاعى للوقود السائل . فئة االستشار
 

التنازل عن البيان التجارى كال على  -فى الوضع العادى  Sاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

منح حق خاص على االلوان -حدة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -المهندسين   -ميدان لبنان -شارع الجهاد 33

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 88في مجال الفئه  85جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 85الفئة 
 

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

616561العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ناعيشنت لالستثمار الص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرباي 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه واليافطه ، والدعايه واالعالن  - 85الفئة 

فى مجال  85العمال التجاريه الواردة بالفئه واللوحات االعالنيه بوصفهما من ا

 33-7الفئتين
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لتجاره العامه ميريت انسينتيفز ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ص ب دبي االمرات العربيه المتحده  833983

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن وإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى فى  - 85الفئة 

 مجال التقنيات والبرمجيات والمكافات والحوافز
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8858588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/89/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه تأسست وقائمة طبقا  -فيزا انترناشيونال سيرفيسيز اسوسيشين 

 الواليات المتحدة االمريكية  -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 74484ميترو سنتر بوليفارد ، فو ستر سيتي ، كاليفورنيا  788

 االمريكية 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون المالية ، الخدمات المالية ، الخدمات البنكية ، خدمات بطاقات   - 87الفئة 

ا ، معامالت الداين االئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، خدمات البطاقات المدفوعة مقدم

والمدين االلكترونية ، تحويل االموال الكترونيا ، خدمات معالجة المدفوعات ، خدمات 

توثيق المعامالت والتحقق منها ، خدمات صرف العمالت ، الخدمات المصرفية عبر 

االنترنت ، خدمات الوصول الى الودائع والة الصراف االلى ، خدمات الصرف النقدى 

ومات المالية عن طريق شبكة حاسوبية عالمية ، والخدمات االستشارية ، ، نشر المعل

 87والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة اعالة بالفئة 
 

وغيرها 666331العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -ان جى لالستثمار العقارى  -نادر الفونس جبران وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع قصر النيل  88قصر النيل 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87بالفئة  االستثمار العقارى الوارد - 87الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -امريكان اكسبريس ماركيتينج اند ديفيلوبمنت كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 38805فيسي ستريت ، نيويورك 888

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال ؛ خدمات بنكية؛ إصدار  - 87الفئة 

قات ومعالجة دفعات البطاقات مسبقة الدفع ، وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقاً ، وبطا

القيمة المخزنة ، وبطاقات الدفع ؛ خدمات صرف العمالت األجنبية خدمات معالجة 

الدفع ، و تحديدا خدمات معالجة المعامالت الخاصة ببطاقة الخصم ، وبطاقة االئتمان ، 

والبطاقة مسبقة الدفع ، وبطاقة الهدايا ، وبطاقة القيمة المخزنة ، خدمات بطاقات الدفع ؛ 

رونية وبطاقة ائتمان وبطاقة مسبقة الدفع وبطاقة الهدايا وبطاقة قيمة بطاقة شحن إلكت

مخزنة ومعامالت بطاقة الدفع، إصدار بطاقات الشحن ، وبطاقات االئتمان ، والبطاقات 

مسبقة الدفع ، وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقاً ، وبطاقات القيمة المخزنة ، وبطاقات 

رنت للتجار فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية والرسوم الدفع ؛ توفير معلومات عبر اإلنت

 ( دون غيرهـــــــــــــا87المتعلقة بقبول بطاقات االئتمان. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

وغيرها  34342االشتراطات        :      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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808778 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه  -بالمير لألستثمار العقارى واداره المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقى  -شارع مصدق  - 30بالعقار رقم  -بالدور الرابع  8شقه رقم 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 87الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808774 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -بالمير لألستثمار العقارى واداره المشروعات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقى  -شارع مصدق  - 30بالعقار رقم  -بالدور الرابع  8رقم شقه 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 87الفئة 

 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804874 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ش م م  -الند مارك لالستثمار  التطوير العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

I9  محور  -المحور المركزى  37-35القطعة رقم -بتجمع كابتال بيزنس بارك

 الجيزة  -اكتوبر  7-مدينه الشيخ زايد -كريزي ووتر 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87االستثمار العقارى بالفئة  - 87الفئة 
 

التنازل عن  ريزيدانس  -514226االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

serneeiser  كال علي حدا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الدوليه للهندسه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  - 4شقه  -ش مكرم عبيد   80

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال ادوات واالت فحص المواد  89 جميع الخدمات الواردة بالقئه رقم - 89الفئة 

 7الوارده بالفئه رقم 
 

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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية  -حدودة شركة البوانى الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى الريان شارع البيضاوى -الرياض  

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89االنشاءات الوارده بالفئة  - 89الفئة 
 

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

ى حدةالحروف كال عل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885، كاليفورنيا ويلو رود ، مينلو بارك  3783

 80 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 80الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية ؛ االتصاالت؛ توفير الوصول 

وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني للبيانات 

والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

ات لالتصال على شبكة البصري والمعلومات؛ توفير منتدي –والمحتوى السمعي 

اإلنترنت، وهي بث وإرسال المواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت 

عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي أجهزة الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى 

مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت 

ى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول شامل؛ توفير لطرف ثالث أو إل

غرف الدردشة وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 

االت شبكات التواصل األخرى؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مج

االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل 

الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية 

والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات 

شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني  االتصاالت وخدمات كمبيوتر

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو  –للصور والمحتوى السمعي 

والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات 

ى السمعي والبصري الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتو

 80والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت الواردة بالفئة 
 

533314العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895977 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 80 : المةــــــات العـــفئ
 

تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  خدمات تبادل الصور وخدمات - 80الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

؛ االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية 

إللكتروني للبيانات وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال ا

والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

البصري والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة  –والمحتوى السمعي 

اإلنترنت، وهي بث وإرسال المواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت 

قل مستخدمي أجهزة الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى عبر اإلنترنت التي تن

مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت 

لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول شامل؛ توفير 

رونية عبر اإلنترنت؛ غرف الدردشة وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكت

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 

األخرى؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل 

االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل 

قران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية الصور والبيانات بين األ

والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات 

االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني 

والفيديو  البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية –للصور والمحتوى السمعي 

والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات 

الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري 

 80والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت الواردة بالفئة 
 

411322مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8847988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/88/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

م ، سيبيرسيتي ، ابيني ، جمهورية الدور الخامس ، البرج الثالث ، نيكستراكو

 موريشيوس

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المنتجات الوارده بالفئات  87جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 87الفئة 

83،88،87 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    8874907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - DAIشركة ايتامكو  للتنمية الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-طريق مصر اسكندرية الصحراوى   80ك 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87،83فى مجال الفئة  87لتعبئة والتغليف بالفئة ا - 87الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ر الوطنيه لتقطيع واعبئه اللحوم مص -فريح محمود عامر فريح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الشرقيه  -انشاص الرمل  -ع ابو بلطه 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 (83،88،87فى مجال الفئات ) 87التعبئه والتغليف الوارده بالفئه  - 87الفئة 
 

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

العالمه كال 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -امريكان اكسبريس ماركيتينج اند ديفيلوبمنت كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 38805فيسي ستريت ، نيويورك ،نيويورك 888

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات وكاالت السفر ، تحديدا ترتيب نقل الركاب عن طريق البر و الجو  - 87الفئة 

أمتعة الركاب وترتيب نقل والماء ؛ خدمات مناولة البضائع ، و تحديدا التعامل مع 

األمتعة ؛ خدمات وكالة السفريات ، تحديدا ترتيب تأجير السيارات والحافالت ؛ خدمات 

جولة معلومات حول النقل لجوالت السفر. ترتيب النقل لجوالت السفر كبرنامج مكافأة 

 ــــــا( دون غيرهـــــــ87لعمالء بطاقات االئتمان. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

وغيرها  34343االشتراطات        :      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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال منتجات 87خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 87الفئة 

 88الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 موريشيوس

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 88فى مجال منتجات الفئة  87خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808885 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/38/8830 

 :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 397

 الجيزة

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 37،  38،  5،  8( فى مجال الفئات 87جميع خدمات الفئة رقم ) - 87الفئة 
 

651221العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل طالب إسم
 

 فرد مصري الجنسيه -أحمد حلمى محمد محمود حسنين   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -أخر شارع سيدى العراقى عصافرة قبلى اول المنتزة 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

ه، النقل النقل؛ تغليف و تخزين السلع؛ تنظيم السفر، النقل بالعربات المصفح - 87الفئة 

الجوي، حجز مقاعد السفر؛ تسليم البضائع، تسليم الطرود، تغليف السلع، تخزين السلع؛ 

 80،85،83،30،34، 8تغليف البضائع فى مجال الفئات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية   -االصيل لتجارة االدوات الصحية  -على هالل سمير سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الكائن اسفل العمارة مدينة  8افريقيا امتداد مصطفى النحاس/ محل رقم 89عمارة  37

 نصر  القاهرة

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

ئة والتغليف ونقل والتخزين السلع فى تعب 87جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 87الفئة 

 .33،  9الفئات 
 

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

الحروف 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركه توصيه بسيطه  -ماجى تورز  -مصطفى االحمدى الخضري وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الدور الرابع  -جاردن سيتى  -ش رستم  7

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87الخدمات السياحية والنقل السياحى بالفئة  - 87الفئة 
 

التنازل عن البيان  -ت        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتراطا

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807448 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة بركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الحي الثامن  87مشروع  7مار ع

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 8،7،9،0،33،88،83في مجال الفئات  87الخدمات الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    8834357 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8835 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -اسالم عادل محمد عفيفي محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم-الهضبة الوسطي -بجوار مدرسة الواحه -الحى الثانى  8857ق 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43أنشطة ترفيهية بالفئه  - 43الفئة 
 

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

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8848878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ت التعليمية كانويل لالستشارا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -التجمع الخامس  - 348عمارة رقم  -بالدور الثانى فوق االرضى  4شقة رقم 

 القاهرة  -الجديدة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

ية والثقافية خدمات التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واألنشطة الرياض - 43الفئة 

 43وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

613424العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف وعن مقاطع العالمة كال على حدة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه، وهي توفير منتدى على شبكة اإلنترنت لنشر المحتوي  - 43الفئة 

والبيانات والمعلومات ألغراض الترفيه والتواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق 

نات باألعمال ]األعمال التجارية[؛ خدمات الترفيه، وهي توفير الوصول إلى قواعد البيا

اإللكترونية التفاعلية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم 

ومحتوى األطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد 

البصرية في مجال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل  –السمعية 

تروني لآلخرين؛ الصحف اإللكترونية الفورية، وهي الفيديو؛ خدمات النشر اإللك

مدونات الويب )المدونات( التي تعرض محتوى يحدده المستخدم؛ توفير قواعد بيانات 

الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ 

تأجير أكشاك التصوير  خدمات النشر، وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛

الفوتوغرافي وتصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور والفيديوهات؛ 

خدمات الترفيه، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث 

الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛ تنظيم المعارض والمؤتمرات الحيه في مجاالت 

ترفيه والتواصل االجتماعي ألغراض غير األعمال التجارية وألغراض غير الثقافة وال

تجارية؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات 

المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 

معلومات السمعية البصرية عن طريق ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور وال

شبكه اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الترفيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم 

غير القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 

النقدية  وأعمال الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات

والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية 

 43البصرية وأعمال الوسائط المتعددة الواردة بالفئة 
 

533315العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

93 

 

 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895998 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 43 : المةــــــالع اتـــفئ
 

خدمات الترفيه، وهي توفير منتدى على شبكة اإلنترنت لنشر المحتوي  - 43الفئة 

والبيانات والمعلومات ألغراض الترفيه والتواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق 

باألعمال ]األعمال التجارية[؛ خدمات الترفيه، وهي توفير الوصول إلى قواعد البيانات 

ترونية التفاعلية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم اإللك

ومحتوى األطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد 

البصرية في مجال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل  –السمعية 

خرين؛ الصحف اإللكترونية الفورية، وهي الفيديو؛ خدمات النشر اإللكتروني لآل

مدونات الويب )المدونات( التي تعرض محتوى يحدده المستخدم؛ توفير قواعد بيانات 

الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ 

شاك التصوير خدمات النشر، وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ تأجير أك

الفوتوغرافي وتصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور والفيديوهات؛ 

خدمات الترفيه، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث 

الفيديو المباشر للمناسبات الترفيهية؛ تنظيم المعارض والمؤتمرات الحيه في مجاالت 

تواصل االجتماعي ألغراض غير األعمال التجارية وألغراض غير الثقافة والترفيه وال

تجارية؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات 

المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 

لسمعية البصرية عن طريق ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والمعلومات ا

شبكه اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ الخدمات الترفيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم 

غير القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 

وأعمال الوسائط المتعددة عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات النقدية 

والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية 

 43البصرية وأعمال الوسائط المتعددة الواردة بالفئة 
 

411323العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808497 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انك. شركه متحده تالفت بموجب قوانين الميريالند. -ايبيك جيمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده 89530كروس رودز بوليفارد, كاري, نورث كارولينا  788

 االمريكيه

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم و التهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضية و الثقافية الواردة  - 43الفئة 

 ( دون غيرها43بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808778 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ر (المصرية السويسريةلالسواق التجارية ) سينزو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -مركز جنوب مجاويش -سفاجا -سينزو مول بقطاع الغردقة 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43نادى رياضى بالفئة رقم   - 43الفئة 
 

التنازل عن كلماتها  -ج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذ

كال علي حدا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

توسيه  -شركه مالتي كاسيت جروب -سمير عبد العزيز محمد عبد السالم وشركاه 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 من يوسف عباس  -العسكرين  -عمارات المهندسين  4بلوك  بلوك  3 7 -ه نصر مدين

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع خدمات الواردة بالفئه  - 43الفئة 
 

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 - 759د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصه محدوده باالسهم  -برويرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابو  -جزيره الماريا  -مربعه سوق ابو ظبى العالمى  -برج المقام  0جزء من الطابق 

 عربيه المتحده  االمارات ال -ظبى 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النشر خدمات النشر االلكترونى التزويد بالنشرات االلكترونيه على  - 43الفئة 

الين ( نشر المواد المطبوعة والمنشورات المطبوعه النشر  -الخط مباشره ) اون 

لحصول عليها من قواعد االلكترونى للمواد المطبوعه نشر المواد التى يمكن الولوج وا

 43البيانات او عبر االنترنت المنشورات االلكترونيه الغير قابله للتنزيل 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصه محدوده باالسهم  -برويرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابو  -جزيره الماريا  -مربعه سوق ابو ظبى العالمى  -برج المقام  0جزء من الطابق 

 االمارات العربيه المتحده   -ظبى 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

رات االلكترونيه على خدمات النشر خدمات النشر االلكترونى التزويد بالنش - 43الفئة 

الين ( نشر المواد المطبوعة والمنشورات المطبوعه النشر  -الخط مباشره ) اون 

االلكترونى للمواد المطبوعه نشر المواد التى يمكن الولوج والحصول عليها من قواعد 

 البيانات او عبر االنترنت المنشورات االلكترونيه الغير قابله للتنزيل الوارده بالفئه رقم

43 
 

وغيرها  511465االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8833788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8834 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -مساكن شيراتون  -3378شارع الوليد بن ثنيان ال سعود مربع 34

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات برامج الحاسب اآللى الفئة  - 48الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8833783 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8834 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -مساكن شيراتون  -3378شارع الوليد بن ثنيان ال سعود مربع 34

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات برامج الحاسب اآللى الفئة  - 48الفئة 
 

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

566135العالمه 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8833788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8834 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -مساكن شيراتون  -3378شارع الوليد بن ثنيان ال سعود مربع 34

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48اآللى الفئة  خدمات برامج الحاسب - 48الفئة 
 

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

(ien )- 566136العالمه مرتبطه مع العالمه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8833788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8834 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -مساكن شيراتون  -3378شارع الوليد بن ثنيان ال سعود مربع 34

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات برامج الحاسب اآللى الفئة  - 48الفئة 
 

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

566134العالمه 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8833784 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8834 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -مساكن شيراتون  -3378شارع الوليد بن ثنيان ال سعود مربع 34

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات برامج الحاسب اآللى الفئة  - 48الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8845744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/83/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ص.ب.  ، مدينة دبي لإلنترنت DI - 84 (In Il uB TB ، ) 888مكتب 

 ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة . 588973

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات  - 48الفئة 

االستشارات فى عتاد الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر ، برمجة الكمبيوتر ، خدمات الدعم 

أنظمة الكمبيوتر وقواعد البيانات والتطبيقات ، تصميم الفنون  واالستشارات إلدارة

التخطيطية لتجميع صفحات الويب على شبكة اإلنترنت ، المعلومات المتعلقة بعتاد أو 

برامج الكمبيوتر المقدمة عبر شبكة من شبكة كمبيوتر عالمية أو من اإلنترنت ، إنشاء 

قواعد بيانات الكمبيوتر ، تفعيل مواقع وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت ، إدارة 

اإلنترنت ، تصميم وتطوير صفحات الويب ، تصميم وإنشاء وتفعيل مواقع التجار على 

شبكة اإلنترنت ، تصميم وإنشاء وتفعيل مواقع دفع الفواتير على شبكة اإلنترنت . بالفئة 

 دون غيرها 48
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين  - 48الفئة 

لتنظيم المجموعات واالجتماعات والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في 

ات التواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق باألعمال ]األعمال التجارية[ شبك

والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت 

ي طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية وشبكة االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر ف

المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما 

في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات 

الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على البيانات عن طريق شبكات 

رنت وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر اإلنترنت للمشاركة في شبكات اإلنت

التواصل االجتماعي، وإلدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالمستخدمين؛ 

توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل 

وتي ومحتوى الفيديو والصور االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الص

(، وهي استضافه /ASوالمحتوى النصي والبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

( SAASتطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )

التي تتضمن برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات؛ 

ام مؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت توفير استخد

الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ 

خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفير برمجيات برامج غير 

عاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء وبيع قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين للد

(، التي تتضمن /ASقائمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

برمجيات الستخدامها في شراء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف 

ع وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ توفير المواق

اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة 

بية المحمولة وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية النقالة لألجهزه الحاسو

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة 

ة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي ( الستخدامها في المراسلA/Dبرمجة تطبيقات )

ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

غير القابلة للتنزيل ألغراض المراسلة الكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير وصول 

خدمات مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لخدمات رسم الخرائط؛ 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم /ASموفر خدمه التطبيقات )

الخرائط؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتبادل 

وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ /ASالتوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

لتمكين أو لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين 

اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل /ASمه التطبيقات )خد

االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة مواقع 

ات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات البضائع والسلع والخدمات والمناسب

(AS/ التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ،)

ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ برنامج يستخدم 

ية ( يضم برامج برمجيات كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاAAS/كخدمة )

واإلعالن؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور 

 –الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، AAالبصري مع مرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

والنصوص والرسومات ووضع  وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة

العالمات الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة 

إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل 

 –لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الوسائط اإللكترونية، وهي الصور والمحتوى السمعي 

لبصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط ا

على اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن 

)العثور على( المحتوى وناشرين المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير استخدام 

 –للتنزيل لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى السمعي مؤقت للبرامج غير القابلة 

البصري وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(AS/ التي تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات )

 –لسمعي التواصل االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى ا

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص 

والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ 

( التي تضم برمجيات واجهة برمجة تطبيقات /ASخدمات موفر خدمه التطبيقات )

(A/Dالتي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت )  لشبكات التواصل االجتماعي، وتطوير

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر AAS/تطبيقات البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع 

البصري ومحتوى الفيديو والصور  –افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل واإلعالنات واالتصاالت الفوتوغرافية 

والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير برامج الكمبيوتر التي تتيح 

 –للمستخدمين القدرة على رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

واإلعالنات عبر اإلنترنت  البصري؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى

من قبل المستخدم وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية 

يات البصري ومحتوى الفيديو؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمج –والمحتوى السمعي 

غير القابلة للتنزيل لرفع وتنزيل وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى 

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير  –السمعي 

االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوى الوسائط المتعددة 

ت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلنشاء والحفاظ على الترفيهية؛ توفير االستخدام المؤق

وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات والعالمات التجارية؛ توفير 

االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمعلنين للتواصل والتفاعل مع 

ر غير القابلة المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوت

للتنزيل الستخدامها في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو 

( التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل /ASوتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تطوير برامج 

كمبيوتر؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر ]برمجيات[ ال

(؛ توفير التسهيالت عبر اإلنترنت التي توفر للمستخدمين القدرة /ASخدمه التطبيقات )

على تحميل وتعديل ومشاركة الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص 

 48ة والرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات الواردة بالفئ
 

533312العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8895993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين  - 48الفئة 

بات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في لتنظيم المجموعات واالجتماعات والمناس

شبكات التواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق باألعمال ]األعمال التجارية[ 

والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع على شبكة اإلنترنت 

اإلنترنت لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة 

وشبكة االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية 

المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما 

في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات 

بحث للحصول على البيانات عن طريق شبكات الكمبيوتر، وهي توفير محركات ال

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر اإلنترنت للمشاركة في شبكات 

التواصل االجتماعي، وإلدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالمستخدمين؛ 

توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل 

جتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور اال

(، وهي استضافه /ASوالمحتوى النصي والبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

( SAASتطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )

لكترونية واإلشعارات والتنبيهات؛ التي تتضمن برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإل

توفير استخدام مؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ 

خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفير برمجيات برامج غير 

قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين للدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء وبيع 

(، التي تتضمن /ASقائمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

برمجيات الستخدامها في شراء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف 

اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ توفير المواقع وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية و

اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع 

المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير 

طبيقات برامج األجهزة القابلة للتنزيل التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة ت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

النقالة لألجهزه الحاسوبية المحمولة وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفير االستخدام المؤقت 

ة للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير برامج واجه

( الستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي A/Dبرمجة تطبيقات )

ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

غير القابلة للتنزيل ألغراض المراسلة الكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير وصول 

تر غير القابلة للتنزيل لخدمات رسم الخرائط؛ خدمات مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيو

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم /ASموفر خدمه التطبيقات )

الخرائط؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتبادل 

قديم وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وت

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ /ASالتوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

لتمكين أو لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين 

اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير 

ة ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر القابلة للتنزيل لألغراض االجتماعي

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل /ASخدمه التطبيقات )

االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ 

اركة مواقع الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومش

البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(AS/ التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ،)

ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ برنامج يستخدم 

مجيات كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاية ( يضم برامج برAAS/كخدمة )

واإلعالن؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور 

 –الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

، (AAالبصري مع مرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع 

العالمات الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة 

إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل 

 –اإللكترونية، وهي الصور والمحتوى السمعي  لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الوسائط

البصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط 

على اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن 

وى؛ توفير استخدام )العثور على( المحتوى وناشرين المحتوى، ولالشتراك في المحت

 –مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

البصري وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(AS/ التي تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات )

 –إنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي التواصل االجتماعي، و

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص 

والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ 

طبيقات ( التي تضم برمجيات واجهة برمجة ت/ASخدمات موفر خدمه التطبيقات )

(A/D التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجتماعي، وتطوير )

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر AAS/تطبيقات البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة )

لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع 

البصري ومحتوى الفيديو والصور  –افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل واإلعالنات واالتصاالت 

والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير برامج الكمبيوتر التي تتيح 

 –للمستخدمين القدرة على رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى واإلعالنات عبر اإلنترنت البصري

من قبل المستخدم وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية 

حتوى الفيديو؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات البصري وم –والمحتوى السمعي 

غير القابلة للتنزيل لرفع وتنزيل وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى 

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير  –السمعي 

ط المتعددة االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوى الوسائ

الترفيهية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلنشاء والحفاظ على 

وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات والعالمات التجارية؛ توفير 

االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمعلنين للتواصل والتفاعل مع 

رنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة المجتمعات عبر اإلنت

للتنزيل الستخدامها في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو 

( التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل /ASوتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

الفيديو وتحريرها؛ تطوير برامج  التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع

]برمجيات[ الكمبيوتر؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر 

(؛ توفير التسهيالت عبر اإلنترنت التي توفر للمستخدمين القدرة /ASخدمه التطبيقات )

على تحميل وتعديل ومشاركة الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص 

 48لرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات الواردة بالفئة وا
 

411321العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

111 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8899775 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قطرية -سدرة للطب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , الدوحة , قطر 87777ص.ب  -المدينة التعليمية  -مؤسسة قطر 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 48بحث طبي , البحوث الحيوية الطبية الواردة بالفئة  - 48الفئة 
 

443333العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 74885ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  3783

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين  - 48الفئة 

لتنظيم المجموعات واالجتماعات والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في 

باألعمال ]األعمال التجارية[  شبكات التواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق

والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت 

وشبكة االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية 

المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما 

في ذلك، المحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات 

الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على البيانات عن طريق شبكات 

اإلنترنت للمشاركة في شبكات اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر 

التواصل االجتماعي، وإلدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالمستخدمين؛ 

توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل 

االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور 

(، وهي استضافه /ASوالبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات ) والمحتوى النصي

( SAASتطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ خدمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )

التي تتضمن برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات؛ 

للتنزيل عبر اإلنترنت توفير استخدام مؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير القابلة 

الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ 

خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفير برمجيات برامج غير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين للدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء وبيع 

(، التي تتضمن /ASئمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )قا

برمجيات الستخدامها في شراء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف 

وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ توفير المواقع 

ة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدر

المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة 

الت[ والهواتف الذكية النقالة لألجهزه الحاسوبية المحمولة وهي الهواتف النقالة ]الموبي

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة 

( الستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي A/Dبرمجة تطبيقات )

الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات ومحتوى 

غير القابلة للتنزيل ألغراض المراسلة الكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير وصول 

مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لخدمات رسم الخرائط؛ خدمات 

ضمن برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم (، التي تت/ASموفر خدمه التطبيقات )

الخرائط؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتبادل 

وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ /ASالتوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

و لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين لتمكين أ

اآلخرين وتقديم التوصيات؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير 

القابلة للتنزيل لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر 

مجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل (، التي تتضمن برامج ]بر/ASخدمه التطبيقات )

االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة مواقع 

ت البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمه التطبيقا

(AS/ التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ،)

ومشاركة مواقع البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ برنامج يستخدم 

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاية AAS/كخدمة )

غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور واإلعالن؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج 

 –الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، AAالبصري مع مرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع 

ية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة العالمات الجغراف

إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل 

 –لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الوسائط اإللكترونية، وهي الصور والمحتوى السمعي 

لتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط البصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي وا

على اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل للبحث عن 

)العثور على( المحتوى وناشرين المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير استخدام 

 –لسمعي مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى ا

البصري وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(AS/ التي تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات )

 –التواصل االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

وتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص البصري ومحتوى الفيديو والصور الف

والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ 

( التي تضم برمجيات واجهة برمجة تطبيقات /ASخدمات موفر خدمه التطبيقات )

(A/D التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجتماعي، وتطوير )

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر AAS/ت البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة )تطبيقا

لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع 

البصري ومحتوى الفيديو والصور  –افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

عالنات واالتصاالت الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل واإل

والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير برامج الكمبيوتر التي تتيح 

 –للمستخدمين القدرة على رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

البصري؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى واإلعالنات عبر اإلنترنت 

وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير االستخدام المؤقت  من قبل المستخدم

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية 

البصري ومحتوى الفيديو؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات  –والمحتوى السمعي 

فة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى غير القابلة للتنزيل لرفع وتنزيل وأرش

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ توفير  –السمعي 

االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوى الوسائط المتعددة 

حفاظ على الترفيهية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلنشاء وال

وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات والعالمات التجارية؛ توفير 

االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمعلنين للتواصل والتفاعل مع 

المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة 

اط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو للتنزيل الستخدامها في التق

( التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل /ASوتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تطوير برامج 

بر اإلنترنت؛ خدمات موفر ]برمجيات[ الكمبيوتر؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل ع

(؛ توفير التسهيالت عبر اإلنترنت التي توفر للمستخدمين القدرة /ASخدمه التطبيقات )

على تحميل وتعديل ومشاركة الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص 

 48والرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات الواردة بالفئة 
 

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

411321مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -مكتب المهندس االستشارى  -نادر الفونس جبران  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة  -قصر النيل  88قصر النيل 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48استشارات هندسية وتصميمات هندسية بالفئة   - 48الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803843 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

88/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكيه محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة وفقا  -سى ئى تريد مارك ال ال سى 

 لقوانين والية نيويورك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 38837برودواى ، الدور الثالث ، نيويورك ، نيويورك 3448

 مريكيه اال

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

جدمات الحاسوب ، وهى ، تقديم قاعده بيانات تفاعليه على الحاسوب فى  - 48الفئة 

اطار االفالم ، االفالم السنيمائيه ، التليفزيون ، االذاعه ، الموسيقى ، الشخصيات ، 

لومات االخرى ذات المشاهير ، العروض االوليه ، العروض الترويجيه ، االخبار والمع

الصله ، خدمات الحاسوب ، وهى ، التصميم ، االنشاء ، االستضافه وصيانه مواقع 

الويب التفاعليه المتميزه بالتقنيه التى تسمح للمستخدمين بدمج واداره الشبكات 

االجتماعيه ، الحاسبات ، واالرتباطات للتطبيقات الحاليه التى تحت االنشاء لبرمجة 

 48ل هذه الخدمات وارده بالفئه ك A/DAواجهات 
 

 6436354العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدودهشركه ذات مسؤلي  -شركة الصندوق الذهبي للبرمجيات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -م نصر اول -ش زهراء مدينه نصر اول 783

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48تصميم برامج كمبيوتر بالفئه - 48الفئة 
 

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

S O S  كال علي حدا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة -فستانى للبرمجيات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين -المعادى الجديدة  898ش  33عمارة  3شقة رقم 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48تحويل البيانات او الوثائق من اوساط ماديه الى اليكترونيه الوارده بالفئة   - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8838 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش.ذ.م.م   قهوة بيروت ألدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -فيصل  -المريوطية    -شارع متولى الشعراوى  4

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  48خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 48الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بالم هيلز الشرق االوسط لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة - المهندسين -شارع لبنان  48 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحيه وجميع الخدمات الوارده  - 48الفئة 

 دون غيرها 48بالفئه 
 

611522االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دايلى دوس الدارة المطاعم والكافيهات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قصر النيل  -ش احمد شكرى متفرع من محمود بسيونى -7عقار رقم 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48مطاعم والكافتيريات وتقديم جميع انواع المشروبات والمأكوالت بالفئة ال - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808497 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -سيكس كونتينينتس ليمتد  

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اتش ار ، المملكة المتحدة5  7بارك، دينهام باكينجهامشير يو بيبرودوتر 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الفنادق، خدمات االقامة المؤقتة ، خدمات الحانات و المطاعم ،   - 48الفئة 

خدمات صاالت بيع المشروبات ، خدمات حجوزات الفنادق ، خدمات التموين لتقديم 

، توفير مرافق المؤتمرات و االجتماعات و المعارض و للفعاليات الطعام و الشراب 

 ( دون غيرها48ذات الغايات العامة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد فلسطينية الجنسية -يت شاورما استر -دانة محمد خليل الجبور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مبنى سالم غريب سالم غريب القمزى واخرون  - 8معرض  - C75ق  - 7غرب 

 االمارات -ابوظبى 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات تقديم االطعمة والمشروبات وااليواء المؤقت بالفئة  - 48الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدى
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -جورماند أمبرساند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-القطاع الثالث شارع التسعين الشمالي القاهرة الجديدة  84-88قطعة  4محل رقم 

 جمهورية مصر العربية -القاهرة 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

خــدمـات الفنــادق ، خــدمـات تــوفـير الطــعام و الشــراب ، اإليــواء  - 48الفئة 

تــيــالت، المطــاعم ، الكـافتـيــريـات ، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم المــؤقــت، المـو

تقديم الوجبات الخفيفة، صالونـات الشــاى ، الحــانـات )عـدا النوادى( ، تشــغـيـل 

أمــاكن إيــواء الســائحـين ، حـجـز غـرف الفنـادق ، خــدمـات للمســافريـن ؛ خــدمـات 

مطـاعــم ) غير المتعلقة باألعمال "البيزنس"( ، و جميعـها وارد فى مجال الفنـادق و ال

 "48بالفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ر مؤسسة مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوي -سي اف ايه بروبرتيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  37083ويلمنغتون ديالوير  780نورث ماركت ستريت سويت 3385

 المتحدة االمريكية 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 48خدمات المطاعم والتموين وكافة خدمات الفئة  - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -سي اف ايه بروبرتيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  37083ويلمنغتون، ديالوير  780نورث ماركت ستريت ،سويت 3385

 المتحدة المريكية 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات المطاعم والتموين وكافة خدمات الفئة  - 48الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8809888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اعمار العقارية ش. م. ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحده -دبي  -7448ب  ص 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48خدمات الفئة  - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8809888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اعمار العقارية ش م ع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبي االمارات العربية المتحده 7448ب  

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 48خدمات الفئة  - 48الفئة 
 

462135االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8800747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/85/8838 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه  -فرد  -صيدلية دكتور / احمد فاضل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -القطامية مدينه القاهرة  8عمارات المحمودية محل رقم  33عقار رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44ئة خدمات الصيدلية الواردة بالف - 44الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم الثعبان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8887088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المبانى الخضراء لالستثمار العقارى   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -ش حسن المأمون ،المنطقة السادسة  54

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44مركز طبى 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897848 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/87/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -للتحاليل الطبية المختبر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين الدقي  -شارع جامعة الدول العربية  74

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44معامل تحاليل الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

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

وغيرها 443163العالمه رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8899883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/87/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -صيدليات الوليد  -سلوى مجدى وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -شفى ش المست 58

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الصيدلية الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى - 563415مع 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    8899777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قطرية -سدرة للطب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , الدوحة , قطر 87777ص.ب  -المدينة التعليمية  -مؤسسة قطر 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

لخدمات االستشارية للرعاية الصحية, خدمات الرعاية الخدمات الطبية , ا - 44الفئة 

الصحية والمستشفيات ، خدمات الرعاية الطبية ,خدمات الفحص الطبي ، تقديم 

معلومات عن الرعاية الطبية ، توفير المعلومات الصحية والطبية عبر الهاتف وشبكة 

 44االتصاالت العالمية الواردة بالفئة 
 

443333العالمة مرتبطة بالعالمة  االشتراطات        :     
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فورسيزونز هوتيلز )باربادوس ( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ) السبا ( ، صالونات التجميل ، توفير مرافق الساونا ، خدمات  - 44الفئة 

التنحيف ) التخسيس ( وخدمات تشكيل القوام ، االستشارات والنصائح فيما يتعلق 

لمساج بالعطور ( ، خدمات تنظيف الحيوانات بالجمال ، خدمات العالج بالعطور ) ا

 44االليفه والعنايه بها الوارده بالفئه 
 

614635العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه  -عامل جراند للتحاليل الطبيه م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  - 83شقه  - 8 \الدور -شارع أحمد عرابى  53

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع خدمات التحاليل الطبيه الوارده بالفئه   - 44الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -لطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح ا

وعن الحرف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -احمد عبد هللا عبد العزيز العايدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر اول  -7\74تقسيم  -شارع حسن الشريف  0حي 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44العيادات الطبيه و الخدمات الطبيه و جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االش
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8848479 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/33/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة أهل مصر للتنمية لالدارة المركزية للجمعيات واالتحادات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة االولى الحى الخامس التجمع الخامس القاهرة 3شارع اخناتون شقة رقم ) 37

 الجديدة 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها45جميع خدمات الجمعية الخيرية والواردة بالفئة ) - 45الفئة 
 

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

مؤسسة ومصر كال على حدى 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8894787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -كريم محمد السيد عبد الهادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شارع احمد العجمى شبرا الخيمة ثانى  77

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 45استشارات قانونية و مكتب محاماه الوارد بالفئه   - 45الفئة 
 

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

وعن البيان التجارى كال على حدى Cالتنازل عن حرف سى  - 553361رقم مع العالمة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803848 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكيه محدودة المسئولية ، مؤلفة وقائمة وفقا  -سى ئى تريد مارك ال ال سى 

 ين والية نيويوركلقوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 38837برودواى ، الدور الثالث ، نيويورك ، نيويورك 3448

 االمريكيه 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ترخيص الملكيه الفكريه ، ترخيص العالمات التجاريه ، ترخيص  - 45الفئة 

رخيص الحقوق المتعلقه باالنتاج التليفزيونى ، االفالم ، حقوق التأليف والنشر ، ت

المنتجات السمعيه ، منتجات الفيديو ، ترخيص الشخصيات ، خدمات ربط الشبكات 

االجتماعيه عبر االنترنت ، توفير المعلومات فى مجاالت الموضه واتجاهات الموضه 

 45كل هذه الخدمات وارده بالفئه 
 

6436354العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8878887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريديات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  8

 0 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها  9اسطوانات )حجر القطع (بالفئة  - 9الفئة 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 0الفئة 

 غيرها 
 

وغيرها  531146راطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت بموجب  قوانين والية  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 لواليات المتحدة االمريكية ا -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 75887 - 8870تكساس  -ايرفينج   -الس كولنياس بوليفارد  5757

 المتحدة االمريكيه

 85 - 8 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

ي المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغراف - 3الفئة 

وكذلك في الزراعة والبستنة والحراجة، الراتينجات الصناعية غير المعالجة والبالستيك 

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

واللحام، مواد دباغة جلود الحيوانات والجلود المدبوغة، المواد الالصقة المستخدمة في 

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

واألسمدة، المستحضرات البيولوجية المستخدمة في الصناعة والعلوم، سوائل نقل 

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

 3الفرامل، سوائل توجيه المقود بالفئة رقم 

ت تجميل غير طبية و مستحضرات تواليت، منظفات اسنان غير مستحضرا - 8الفئة 

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 

 8لتنظيف زجاج السيارات االمامي.بالفئة رقم 

ا بذات نظامية )مالبس موحدة( و المعاطف و العباءات المالبس ، تحديد - 85الفئة 

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

 85الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  416663االشتراطات        :      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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 95887 - 8870اس  تكس -ايرفينج   -الس كولنياس بوليفارد  5757

 المتحدة االمريكيه

 89 - 4 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي  - 3الفئة 

وكذلك في الزراعة والبستنة والحراجة، الراتينجات الصناعية غير المعالجة والبالستيك 

ركبات إخماد الحرائق ومنع نشوب الحرائق، مستحضرات السقي غير المعالج، م

واللحام، مواد دباغة جلود الحيوانات والجلود المدبوغة، المواد الالصقة المستخدمة في 

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

صناعة والعلوم، سوائل نقل واألسمدة، المستحضرات البيولوجية المستخدمة في ال

  3الحركة. بالفئة رقم 

زيوت و شحوم صناعية، شمع، مزلقات، مركبات امتصاص و ترطيب و  - 4الفئة 

تثبيت الغبار، وقود و مواد اضاءة، شموع و فتائل لألضاءة، مزلقات، زيوت التشحيم، 

ات الشحوم، زيوت المحرك، مزلقات التروس )ناقالت الحركة(، مزلقات المحرك

 4الصناعيه. بالفئة رقم 

خدمات تشييد المباني؛ اصالح؛ خدمات التركيب خدمات تزييت المركبات.  - 89الفئة 

 89الواردة بالفئة رقم 
 

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

يرها وغ 416663العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8857588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/33/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامنية -شركة طلس للتجارة و الصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شاغور بساتين 3837دف الشوك الشارع العام العقار رقم 

 83 - 37 -5 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 5المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 37مطبوعات االشركه والمناديل الورقيه الواردة بالفئة  - 37الفئة 

 83المنتجات الواردة بالفئة  - 83الفئة 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8889788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8835 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ترنتا لالنتاج والتوزيع الفنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 48 - 43 -80 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

  37ة رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ - 37الفئة 

  80جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 80الفئة 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 43الفئة 

 48جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 48الفئة 
 

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

 اليوم 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تى دى اس لنظم المعلومات شركة مساهمة مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رة القاه-حى الدبلوماسين - 7متفرع من ش 43شارع -الدور الرابع  3عقار رقم 

 48 - 37 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7وجميع منتجات الفئة   - 7الفئة 

 37مطبوعات فئة  - 37الفئة 

 48مواقع االلكترونين فئه   - 48الفئة 
 

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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية -فردى  -العسيلى لالدوات الصحية   -سعاد سليم مصطفي سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/ عاشور عباس عاشور  واخيه حسن عباس  -حوض العبيد  -الكنوز  37شارع 

 قنا  -مدينة قنا 

 39 - 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33المنتجات الواردة بالفئة  - 33الفئة 

 39المنتجات الواردة بالفئه  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8843083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8837 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سمارت شيف  -مجدى منير سالمه محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  34عمارة  337بلوك   -شارع جمال الدين الشيال  -الحى السابع  -مدينه نصر 

 388شقة  - 

 39 - 37 : المةــــــات العـــفئ
 

 37جميع منتجات الفئة رقم   - 37الفئة 

 39جميع منتجات الفئة  رقم  - 39الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ست الكومى بال -صالح عصام صالح الكومى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز البدرشين  -العزيزية  -طريق المريوطية 

 39 - 37 : المةــــــات العـــفئ
 

االدوات المستخدمة فى التعبئة والتغليف الخاصة بالكرتونات والمطبوعات  - 37الفئة 

 دون غيرها  37بالفئة 

 دون غيرها  39او الحزام المصنوع من البالستيك بالفئة االفيز  - 39الفئة 
 

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

(  tsarnبالست )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8898700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/89/8830 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة  مصرية -شركة السويدى اليكتريك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع األول  89القطعه 

 39 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 7الفئة 

 دون غيرها 39المنتجات الوارد بالفئة  جميع - 39الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطال بحق خاص على االلوان الموضحة في الصورة 

وغيرها 661536بالعالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/38/8830 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -أس أبرل ايجيبت لصناعة المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -قسم الخانكة  -شارع وحيد المشتولى 30

 85 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30الشنط الجلدية الواردة بالفئة   - 30الفئة 

 85ردة بالفئة المالبس الجاهزة واالحذية الوا - 85الفئة 
 

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

كال على حدة وفى الوضع العادى
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -محمد احمد  محمد سامي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الظاهر -بجوار التوحيد و النور شارع الجيش  -شارع الشيخ القوسنى  87

 85 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30المنتجات الجلديه الوارده بالفئه  - 30الفئة 

اللبسه الداخليه وخاصة االلبسة فيماعدا ا 85المنتجات الوارده بالفئه   - 85الفئة 

 الداخليه النسائيه والسوتيان والكورسيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8894978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/80/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش. م. م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -العجوزة  -يوليو  87ش  378

 88 - 88 -37 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 35جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 37جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 37الفئة 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 88الفئة 

 88نتجات الواردة بالفئة جميع الم - 88الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دةشركة ذات مسئولية محدو -كرييتف جروب )ش ذ م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -شارع احمد حسنى  49

 48 - 89 -88 : المةــــــات العـــفئ
 

 .88االثاث المكتبى والمنزلى بكافة انواعه الوارد بالفئة  - 88الفئة 

 .89خدمات الترميم واالصالح والتركيب و الصيانة بالفئة  - 89الفئة 

 48خدمات تصميم الديكور الواردة بالفئة   - 48الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

اش والمفروشات والمطرزات والستائر ةتجارتها كروشيه لتصنيع المنسوجات والقم

 فرد سورى الجنسية -لصاحبها سامى محمد راتب مهندس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عين شمس  -منشيه السد العالى من ش العشرين  334ش  5

 87 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84الوارده بالفئه المنسوجات والقماش والمفروشات   - 84الفئة 

 87المطرزات الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

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

وغيرها 561151مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

كروشيه لتصنيع المنسوجات والقماش والمفروشات والمطرزات والستائر وتجارتها 

 فرد سورى الجنسية -لصاحبها سامى محمد راتب مهندس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عين شمس  -منشيه السد العالى من ش العشرين  334ش 5

 87 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84المنسوجات والقماش الوارده بالفئه   - 84الفئة 

 87المطرزات الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

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

وغيرها 561156مع العالمة رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    8890787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

كروشيه لتصنيع المنسوجات والقماش والمفروشات والمطرزات والستائر وتجارتها 

 فرد سورى الجنسية  -لصاحبها سامى محمد راتب مهندس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عين شمس  -ن ش العشرين منشيه السد العالى م 334ش 5

 87 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84المنسوجات والمفروشات والقماش الوارده بالفئه   - 84الفئة 

  87المطرزات الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

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

وغيرها 561156مع 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8800088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مسطرد ملك عجيب هابيل  -لس ش سابي ) نقطه شرطه مسطرد (داخل سور شركه اط

 القليوبيه  -شبرا الخيمه ثان  -إبراهيم 

 85 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84منتجات بالفئه  - 84الفئة 

 85تصنيع تريكو و مالبس داخليه بالفئه  - 85الفئة 
 

516126االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8800084 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركه احفاد الفراعنه نجيب وهبه بخيت  بطرس وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مسطرد -شارع  سابي نقطه  شرطة مسطرد  داخل سور شركه اطلس  

 85 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 84منتجات الفئة الفئه  - 84الفئة 

 دون غيرها 85تريكو و مالبس داخليه بالفئه   - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8800087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احفاد الفراعنة للمنتجات النسيجية  -كاه نجيب وهبه بخيت بطرس وشر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ نجيب  -مسطرد  -ش سابى )نقطه شرطة مسطرد ( داخل سور شركه اطلس 

 القليوبية  -وهبة بخيت شبرا الخيمة تان 

 85 - 84 : المةــــــات العـــفئ
 

 84منتجات الفئه   - 84الفئة 

 85منتجات التريكو والمالبس الداخليه بالفئه   - 85الفئة 
 

516123العالمة 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك-سوبر فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ابو النمرس  -شبرامنت-سقاره  -عرب عش -زمام بنى سويف  78قطعه 

 الجيزه 

 88 - 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 87مربى الوارده بالفئه  -مرقه -طحينة   - 87الفئة 

مكرونه الوارده -خل -صوص  -بكاتش -مايونيز -حالوه-عسل  -صلصة  - 88الفئة 

 دون غيرها 88بالفئه 
 

-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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ئية سوبر فودز للصناعات الغذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ابو البنمرس -شبرامنت  -عرب عش سقاره  -زمام بنى سويف 78قطعه 

 الجيزه 

 88 - 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 87طحينة ومرقه ومربى الوارده بالفئه   - 87الفئة 

خل ومكرونه الوارده -صوص -كاتشب  -يزمايون -حالوه -عسل  -صلصة  - 88الفئة 

 دون غيرها 88بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان  الموضحة بالصورة
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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 - 059عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ت الغذائية سوبر فودز للصناعا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -مركز ابو النمرس -شبرامنت -سقاره  -عرب عش -زمام بنى سويف 78قطعه 

 88 - 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 87طحينه الوارده بالفئه  -مربى -مرقه   - 87الفئة 

مكرونه الوارده -خل -صوص -كاتشب -مايونيز  -حالوه-عسل  -صلصة  - 88الفئة 

 دون غيرها 88بالفئه 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-سوبر فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -مركز ابو النمرس -شبرامنت -عرب عش سقاره -زمام بنى سويف   78قطعه 

 88 - 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 87مربى وطحينه الوارده بالفئه   - 87الفئة 

ومكرونه  -وخل -وصوص-كاتشب -مايونيز -حالوه  -عسل -صلصة  - 88الفئة 

 دون غيرها 88الوارده بالفئه 
 

-اطات        :      ممنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سوبر فودز للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شبرامنت مركز ابو البنمرس -عرب عش سقاره -زمام بنى سويف  78طعه ق

 88 - 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87طحينة و مرقة و مربة بالفئة  - 87الفئة 

صلصة و عسل و حالوة و مايونيز و كاتشب و صوص وخل و مستردة و  - 88الفئة 

 (88مكرونة بالفئة )
 

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

512136العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8874595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/83/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

ت الغذائية والتعبئة اوالد على للصناعا -شركة مصطفى عبده على حسنين وشريكيه 

 شركة تضامن   -والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز ابوتيج     -المدنية  الصناعية بالزرابى 

 83 - 88 -87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 87الفئة 

 88م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق  - 88الفئة 

 83جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 83الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804384 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -رويال باك لتصنيع المواد الغذائيه  ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر  7مدينه  - 58-53المنطقه الصناعيه االولى قطعه رقم  

 87 - 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع المنتجات الغذائيه الواردة بالفئة  - 88الفئة 

 88فى مجال الفئه 87الخدمات الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

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

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

84/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -نور الملكة للمنظفات  -يوحنا اديب رياض  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -المدارس اول  اسيوط  ش 4 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8منظفات بالفئة  - 8الفئة 

  8في مجال المنظفات بالفئه  87التعبئه والتغليف بالفئه  - 87الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8858007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/87/8839 

 :التسجيل طالب إسم
 

 فرد مصرى الجنسية -صحارى المحدودة  -عابد ابو الخير سالمة غازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر الجيزة   8شقة  44مجاورة االولى عمارة  -الحى االول 

 85 - 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 38قطع غيار السيارات بالفئة  - 38الفئة 

 85بيع وشراء معرض سيارات بالفئة  - 85الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8890878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الرزيقى جروب  -مجموعه الرزيقى الداره الصيدليات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم االزبكيه   -شارع الجالء  85بالعقار رقم  88شقه 

 85 - 38 -5 -8 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 

 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 38ميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ج - 38الفئة 

 

 85خدمات تسويق الواردة بالفئة رقم  - 85الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8898970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/89/8830 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود فتحى ابراهيم سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابة  -ش نادى امبابة الرياضى  378

 85 - 87 -88 -30 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

 37المطبوعات الوارده بالفئة  - 37الفئة 

  30بالفئة جميع المنتجات المصنوعة من الجلود  - 30الفئة 

 88جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 88الفئة 

 87االكسسوارات الوارده بالفئة  - 87الفئة 

فى مجال االحذية الجلدية وغير الجلديه الوارده بالفئه  85تجارة وبيع بالفئة   - 85الفئة 

85 
 

ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكه   -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  38889بلوك ) 8، 8، 3و القطعة رقم  38889 بلوك 8قطعة رقم  54شارع 

 مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االولى 

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

  8الدهانات بكافة انواعها الوارده بالفئه   - 8الفئة 

  37المنتجات الوارده بالفئه   - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات الوارده بالفئه  85الفئه االستيراد والتصدير الوارد ب  - 85الفئة 

 8فى مجال الفئه  87التعبئه والتغليف الوارد بالفئه   - 87الفئة 
 

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

ورسم العبوة  التنازل عن الحروف كال علي حدا -وغيرها  433364العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه    -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة   54( شارع  38889بلوك ) 8 - 8 - 3القطعة رقم  -صناعية االولى المنطقة ال 

 قليوبية  -العبور 

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الدهانات بكافه انواعها الوارده بالفئه رقم   - 8الفئة 

 37جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات الوارده بالفئه  85دير الوارد بالفئه االستيراد والتص  - 85الفئة 

 8فى مجال الفئه رقم  87التعبئه والتغليف الواردة بالفئه رقم   - 87الفئة 
 

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

وغيرها  665612ع العالمة رقم العالمة مرتبطة م -والحروف 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803835 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكية  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  38889بلوك ) 8 8 3و القطعة رقم  38889بلوك  8قطعة رقم  54ش 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 87 - 85 -80 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8الدهانات بكافه انواعها الوارده بالفئه   - 8الفئة 

 دون غيرها 37منتجات الفئة  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات الوارده بالفئه  85الستيراد والتصدير الوارد بالفئه ا  - 85الفئة 

 دون غيرها

 دون غيرها 8فى مجال الفئه  87التعبئه والتغليف الوارد بالفئه   - 87الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف والرسم كال على حدة 

خاص على االلوان الواردة بالنموذج منح حق-561154
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  38889بلوك ) 8 8 3و القطعة رقم  38889بلوك  8قطعة رقم  54ش 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 87 - 85 -80 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

  8الدهانات بكافه انواعها الوارده بالفئه   - 8الفئة 

  37منتجات الفئه  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئه  85صدير الوارد بالفئه االستيراد والت  - 85الفئة 

 8فى مجال الفئه  87التعبئه والتغليف الوارد بالفئه   - 87الفئة 
 

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

وغيرها  416113العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -العبوة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكية  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العبور  - 54شارع  38889بلوك  8 -8 - 3طعة ق -المنطقة الصناعية االولى 

 قليوبية 

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الدهانات بكافه انواعها الوارده بالفئه  - 8الفئة 

 37جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 37الفئة 

 8هانات الوارده بالفئه فى مجال الد 85االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 85الفئة 

  8فى مجال الدهانات الوارده بالفئه  87التعبئه والتغليف الوارد بالفئه  - 87الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -االلمانية اللبنانية للصناعة ) عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه ( 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك  8، 8، 3والقطعة رقم  38889بلوك رقم  8قطعة رقم  54ش  -مدينة العبور 

 طقة الصناعية االولىالمن 38889

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

  8الدهانات بكافه أنواعها بالفئه  - 8الفئة 

  37الدهانات بكافه انواعها بالفئه  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئه  85االستيراد والتصدير الواردة بالفئه  - 85الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئة  87اردة بالفئه التعبئة والتغليف الو - 87الفئة 
 

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

التنازل عن شكل العبوة والحروف كال علي حدي  -وغيرها  66161العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803838 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -االلمانية اللبنانية للصناعة ) عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه (  

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 38889بلوك  8، 8، 3والقطعة رقم  38889بلوك رقم  8قطعة رقم  54ش  - 

 مدينه العبور  -ولىالمنطقة الصناعية األ

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 الدهانات بكافه انواعها - 8الفئة 

 37جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئه  85االستيراد والتصدير بالفئه  - 85الفئة 

 8ال الدهانات بالفئة فى مج 87التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 87الفئة 
 

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

التنازل عن شكل العبوه والحروف كال علي حدا في -وغيرها  432635و 666161العالمه رقم 

الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803834 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -االلمانية اللبنانية للصناعة ) عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه ( 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  38889بلوك  8، 8، 3والقطعة رقم  38889بلوك رقم  8قطعة رقم  54ش  

 الولىالصناعية ا

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

  8الدهانات بكافه أنواعها بالفئه  - 8الفئة 

  37المنتجات الواردة بالفئه  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئه  85االستيراد والتصدير بالفئه  - 85الفئة 

 8نات بالفئة فى مجال الدها 87التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 87الفئة 
 

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

التنازل عن شكل العبوه والحروف كال علي حدا في الوضع العادي  -وغيرها  66161العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8803830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -االلمانية اللبنانية للصناعة ) عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه (  

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  38889بلوك  8، 8، 3والقطعة رقم  38889بلوك رقم  8قطعة رقم  54ش  

 عبور مدينه ال -الصناعية األولى 

 87 - 85 -37 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الدهانات بكافه أنواعها بالفئه  - 8الفئة 

  37جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 37الفئة 

 8فى مجال الدهانات بالفئه  85االستيراد والتصدير بالفئه  - 85الفئة 

 8لدهانات بالفئة فى مجال ا 87التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  - 87الفئة 
 

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

التنازل عن شكل العبوة والحروف كال علي حدي -وغيرها  666161العالمه 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897940 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

83/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماستر بيلدر جروب للتطوير العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-عمارات البغدادى امام برج جيهان الطبى بجوار بيتزا كينج  -ش المنتصر 87

 الدقهلية -المنصورة 

 80 - 87 -85 -37 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7الجرائد والكتب وموبيل ابلكشن الوارد بالفئة   - 7 الفئة

  37مطبوعات الشركة الواردة بالفئة   - 37الفئة 

 85التسويق االلكترونى الوارده بالفئة  - 85الفئة 

 87االستثمار العقارى بالفئه  - 87الفئة 

 80خدمات االنترنت الوارده بالفئة  - 80الفئة 
 

نح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      م
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8898733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/89/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مالتى فورس للخدمات البتروليه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزة الجيزة -ر الخامس الدو - 34شقه  -ش النيل  370

 48 - 48 -87 -85 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المواد الالصقه 37مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 37الفئة 

فى مجال  85االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه الواردة بالفئه  - 85الفئة 

 البتروكيماويات والمطبوعات 

 87الخدمات الواردة بالفئة جميع  - 87الفئة 

 48جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 48الفئة 

 48جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -سة الدوليه للوسائل التعليمية والتوريدات العامة المؤس -محمد عبد الجليل دسوقى على 

 فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-فاطمه وعجيبوهانم سيد احمد  \ش احمد عبد ربه م السعاده شبرا الخيمة اول بملك  58

 القليوبية

 43 - 85 -80 -37 : المةــــــات العـــفئ
 

  37واردة بالفئه مطبوعات الشركة ال - 37الفئة 

 80جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 80الفئة 

  85الدعايه واالعالن الواردة بالفئه  - 85الفئة 

  43تدريب و التعليم الواردة بالفئه  - 43الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمه كال علي حدي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

183 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8877893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/88/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اموميد لالستيراد والتصدير  -وليد محمد زكى وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  - 889شقة  -ش طريق النصر  38

 89 - 85 -88 -38 : المةــــــات العـــفئ
 

 38االجهزة الطبية بالفئة  - 38الفئة 

 88االثاث الخشبى بالفئة  - 88الفئة 

 فى مجال االجهزة الطبية  85تجارة وبيع الواردة بالفئة  - 85الفئة 

فى مجال االجهزة الطبية و محطات  89خدمات الصيانة الواردة بالفئة   - 89الفئة 

 الغاز 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 السيد محمد محمد محمد شليل، فرد مصري الجنسيه -التوحيد لألستيراد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 –الدور الثالث حي الضواحي  – 3القابوطي  بلوك  -  80العقار رقم حجرة  بالشقة ب

 جمهورية مصر العربية. -بورسعيد 

 85 - 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85المالبس والمنسوجات ولباس القدم وأغطية الرأس بالفئة  - 85الفئة 

األعمال التجارية و الخاصة بالتجارة و  85" جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 85الفئة 

توزيع البضائع و المنتجات و خدمات التصدير واالستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة 

األعمال و توجيه األعمال و االستيراد و التصدير و جميع هذه الخدمات متعلقة 

 "85بالمنتجات الواردة فى الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808583 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن -والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناحية  -تقسيم االمالك  8حوض رقم  -تقسيم شركة النور  58/  40/  385قطعه رقم 

 الجيزه . -طريق مصر اسكندريه الصحراوى  الجيزه  87الكيلو   -زمام ابو رواش 

 85 - 80 : المةــــــات العـــفئ
 

 80منتجات الفئة  - 80الفئة 

 80فى مجال الفئة  85خدمات الفئه  - 85الفئة 
 

ماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808483 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما) بن 

 شركة تضامن -اليمنى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 5ى الدور الثالث شقة ميدان الفلك 5

 85 - 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع منتجات الواردة بالفئة  - 88الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال والمحاالت التجاريه  - 85الفئة 

ردة والدعايه واالعالن وعرض السلع عبر وسائل االتصال وخدمات البيع بالتجزئه الوا

  88في مجال الفئات  85بالفئه 
 

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

وغيرها  516323العالمه 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8873995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8839 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة-محمد حامد الدسوقي وشركاه  -ايجيست للحاصالت الزراعية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( البحيرة 5قسم خامس الشوكه ) 3طريق زهرة العمومي كفر الدوار الحوض رقم 

 85 - 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83ه المحاصيل الزراعيه الواردة بالفئ - 83الفئة 

 فى مجال المحاصيل الزراعيه 85استيراد وتصدير بالفئه  - 85الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8873990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصية بسيطة  -ايجيست للحاصالت الزراعية  -حامد الدسوقي وشركاة  محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-مزرعه الجالء  -طريق اسكندريه القاهرة الصحراوي  54الشركه ك \مصنع بملك 

 االسكندريه  -العامريه  -مريوط  -ناحيه الجالء 

 85 - 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83لمحاصيل الزراعيه الواردة بالفئه ا - 83الفئة 

 فى مجال المحاصيل الزراعيه 85استيراد وتصدير بالفئه  - 85الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8873903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/8839 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصية  -شركة ايجيست للحاصالت الزراعية -محمد حامد الدسوقي وشركاه  

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مزرعه الجالء  -طريق اسكندريه القاهرة الصحراوي  54مصنع بملك الشركه ك 

 االسكندريه -العامريه  -مريوط  -ناحيه الجالء 

 85 - 83 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 83المحاصيل الزراعيه الواردة بالفئه  - 83الفئة 

 فى مجال المحاصيل الزراعيه 85استيراد وتصدير بالفئه  - 85الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808849 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/38/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -الباشا لتعبئه الحاصالت الزراعيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهره  -شبرا  -الساحل  -شارع الزراق  57

 87 - 85 -88 -83 -88 -87 : المةــــــات العـــفئ
 

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات ومستخرجات اللحوم ،  - 87الفئة 

االطعمة المحفوظة والفواكة والخضروات المحفوظة ، البيض اللبن ، ومنتجات االلبان 

 87، والمربى الزيوت والدهون المعدة للتغذية الواردة بالفئة 

، بدائل البن ، الدقيق  البن والشاى والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا - 88الفئة 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والكعك والحلويات، المثلجات، 

العسل والعسل االسود ، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح الخردل والخل ، والتوابل 

 88والبهارات والثلج الواردة بالفئة 

غابات والغالل )غير الواردة فى المنتجات الزراعية والبستنة ومنتجات ال - 83الفئة 

 83فئات اخرى(، الفواكه والخضروات الطازجة ، البذور والنباتات الواردة بالفئة 

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير كحولية ، مشروبات  - 88الفئة 

مستخلصة من الفواكة ، اشربة ومستحضرات اخرى لتحضير المشروبات الواردة بالفئة 

88 

 83،  88،  87خدمات االستيراد والتصدير فى مجال منتجات الفئات  - 85الفئة 

 87خدمات التعبئة والتغليف وتخزين السلع الواردة بالفئة  - 87الفئة 
 

منح الطالب حق خاصس 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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8897978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 43 - 89 -87 -85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85خدمات الدعاية واالعالن الواردة بالفئه  - 85الفئة 

 87جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 87الفئة 

 89العقارات واقامة المبانى الواردة بالفئه   - 89الفئة 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    8897958 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ماستر بيلدر جروب للتطوير العقارى   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار بيتزا كينج  -امام برج جيهان الطبى  -عمارات البغدادى  -ش المنتصر  87

 ة الدقهلي -المنصورة 

 80 - 87 -85 -7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7موبيل ابلكيشن الوارد بالفئة رقم  - 7الفئة 

 85التسويق االلكترونى الوارد بالفئة رقم  - 85الفئة 

 87االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - 87الفئة 

 80خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم  - 80الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8838783 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/88/8835 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -االستاذة / ناتالى يوسف رمسيس يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -لمعهد االشتراكى ش ا 35

 80 - 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن ، خدمات التسويق والترويج ، خدمات بحث  - 85الفئة 

وتحليل السوق ، خدمات تنظيم المعارض واألسواق التجارية للغايات التجارية 

ة بواسطة البريد والهواتف وجميع وسائل واالعالنية ، خدمات طلبات الشراء المقدم

االتصال عن بعد وخدمات اعالن البريد المباشر ، خدمات توفير المعلومات فيما يتعلق 

بكافة الخدمات المذكورة عبر شبكة حاسب الى وكافة الخدمات األخرى الواردة بالفئة 

85 

 80الخدمات الواردة بالفئة  - 80الفئة 
 

منح الطالب حق 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -ش ذ م م  -الشالح للصناعات الغذائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  - 30الصناعه الثانيه قطعه رقم  -لصالحيه الجديده مدينه ا

 87 - 85 -88 -87 : المةــــــات العـــفئ
 

المخالالت والمربى والخضروات المجمدة واللحوم المجمدة واالسماك   - 87الفئة 

 87المجمدة ومعجون الصلصة والجبن وااللبان وكل ماجاء بالفئة 

 88وزات وخل وتوابل وكل ماجاء بالفئة الصلصة والمخب - 88الفئة 

 88-87فى مجال الفئة 85خدمات الفئة  - 85الفئة 

 88-87فى مجال الفئة  87خدمات الفئة   - 87الفئة 
 

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

النجوم كال علي حدا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    8805878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -ش ذ م م -الشالح للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  - 30الصناعه الثانية قطعه رقم   -مدينه  الصالحية الجديدة 

 87 - 85 -88 -87 : المةــــــلعات اـــفئ
 

المخاالت والمربى والخضروات المجمدة واللحوم المجمدة واالسماك   - 87الفئة 

 87المجمدة ومعجون الصلصة والجبن وااللبان وكل ماجاء بالفئة 

 88الصلصة والمخبوزات وخل وتوابل وكل ماجاء بالفئة  - 88الفئة 

 88-87ل الفئة فى مجا 85خدمات الفئة  - 85الفئة 

 88-87فى مجال الفئة  87خدمات الفئة   - 87الفئة 
 

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

التجاري 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/38/8830 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد مصرى الجنسية -فور ام للتوريدات الغذائيه مصطفى عبد هللا قمر الدين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش احمد حجازي متفرع من ش صالح سالم بني سويف

 

 87 - 85 -87 : المةــــــات العـــفئ
 

الدواجن واللحوم بالفئة  اللحوم واالسماك والدواجن ولحوم وكافة مصنعات - 87الفئة 

87 

)اللحوم  87ماعدا االستيراد والتصدير فى مجال الفئة  85خدمات الفئة  - 85الفئة 

 واالسماك والدواجن ولحوم وكافة مصنعات الدواجن واللحوم(

)اللحوم 87فى مجال الفئة  87خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 87الفئة 

 وكافة مصنعات الدواجن واللحوم( واالسماك والدواجن ولحوم
 

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

الحروف وعن مقطعى 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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805873 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -ش ذ م م -الشالح للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  - 30الصناعه الثانيه قطعه رقم  -مدينه الصالحيه الجديدة 

 87 - 85 -88 : المةــــــات العـــفئ
 

السود والطحينة وجميع الصلصة والمخبوزات وخل وتوابل وعسل النحل ا - 88الفئة 

 88منتجات الفئه 

 37-88-88فى مجال الفئة  85خدمات الفئة  - 85الفئة 

 37-88-88فى مجال الفئة  87خدمات الفئة   - 87الفئة 
 

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

التجاري 
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -تبارك لالستيراد والتصدير -عصام محمد السيد الغباشي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز كفر سعد دمياط  5بلوك  - 7القطعه رقم  -منطقه غرب الميناء 

 85 - 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8صنفرة بالفئة  - 8الفئة 

  8في مجال الفئه  85االستيراد و التصدير بالفئة - 85الفئة 
 

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

كال علي حدا 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    8808548 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المؤسسة الدوليه للوسائل التعليمية والتوريدات العامة  -محمد عبد الجليل دسوقى على 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/ فاطمة وعجيب وهانم  ش احمد عبد ربه م السعاده شبرا الخيمة اول القليوبية 58

 سيد احمد

 43 - 85 -80 : المةــــــات العـــفئ
 

 80جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 80الفئة 

 80فى مجال  85الدعايه واالعالن وخدمات الفئه  - 85الفئة 

 43خدمات تدريب وتعليم الواردة بالفئة   - 43الفئة 
 

466644ة مرتبطة مع العالمة رقم العالم -االشتراطات        :      
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8804879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مراجع عبد الغنى ميهوب حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة مطروح -العلمين  -سيدى عبد الرحمن 

 48 - 48 -85 : المةــــــات العـــفئ
 

 87فى مجال اللحوم الوارده بالفئة  85خدمات الفئه  - 85الفئة 

 48خدمات الجزارة الواردة بالفة  - 48الفئة 

 48خدمات تقديم االطعمة والمشروبات الواردة بالفئة  - 48الفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8878878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/83/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية محدودة المسئولية -بيجينج نيو تكنولوجيز كو ، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ينج ، شاويانج ، بيجينج الصينشارع وانج ج 38،  8مينى رقم  3388

 85 - 38 -7 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -المزلدات الكهربية  -االالت التى تعمل بالبطاريات  -االت تجميع الدراجات  - 9الفئة 

دون  9تركيبات غسيل السيارات فئة  -اليات التحكم لالالت او المحركات او الموتورات 

 غيرها

البطاقات الذكية ) بطاقات خاصة بالدوائر  -كمبيوتر المسجلة برامج ال - 7الفئة 

اجهزة راديو  -المتكاملة( االضواء التحذيرية ) لمبات االشارات ( االجهزة المالحية( 

اجهزة خاصة بانظمة تجديد المواقع الدولية ) جى بى اس( اجهزة التحقق  -للمركبات 

اجهزة التوجية  -ات خاصة بالمركبات اجهزة تسجيل الكيلو متر -من السرعة للمركبات 

 -اجهزة التحكم عن بعد  -اقراص خاصة بالدوائر المتكاملة  -االوتوماتيكى للمركبات 

 -البطاريات الكهربية للمركبات  -اجهزة كهربائية للحماية من السرقة  -الخوذات الواقي 

 -طاريات صناديق البطاريات وشواحن الب -اوعية للبطاريات المراكم المختزنة 

 دون غيرها 7القفازات الكهربية فئة 

الدرجات  -السيارات الدوارة الدرجات ذات الموتورات  -المركبات الكهربية  - 38الفئة 

الدرجات الثالثية  -الدرجات الكهربية  -)موبيدز ( السكوتر بوصفة من المركبات 

 هادون غير 38اجزاء وقطع غيار المركبات الكهربية فئة  -الكهربية 

خدمات االعالن باالتصال المباشر عن  -االعالنات فى االماكن الخلوية  - 85الفئة 

توفير  -عرض المنتجات فى وسائل اتصاالت للبيع القطاعى  -طريق شبكة كمبيوتر 

توفير سوق على  -معلومات عن االعمال التجارية عن طريق موقع على االنترنت 

 دون غيرها 85الخدمات فئة االنترنت للمشترين والبائعين للسلع و
 

----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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8889788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/38/8835 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ترنتا لالنتاج والتوزيع الفنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لمنطقة الحرة العامة االعالمية داخل ا

 48 - 43 -80 : المةــــــات العـــفئ
 

 80خدمات الفئة   - 80الفئة 

 43خدمات الفئة   - 43الفئة 

 48خدمات الفئة   - 48الفئة 
 

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

eie وغيرها 412161العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -وفى الوضع العادى  على حدة
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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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808738 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/8830 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسه تنمويه  -تروس مصر للتنميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المقطم  -ميدان النافوره  7 

 45 - 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات الفئه   - 43الفئة 

 45خدمات الفئه   - 45الفئة 
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8807848 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -الحمد للتوريدات  - -ضياء الدين رافت احمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  3شقة -شارع الجيش  -أشارع زرع النوى 33

 44 - 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48الكافتيريات و المطاعم بالفئه  - 48الفئة 

 44الحمامات العامه الوارده بالفئة  - 44 الفئة
 

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 - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8805897 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/88/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ويستالند تشيز براندز بي في 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 اي بي هيوزن ،هولندا  3893-ان ال  5زيدرزي 

 88 - 87 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  5المكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 87الجبن ومنتجات الجبن الواردة بالفئه  - 87الفئة 

  88جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 88الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 759عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    8808787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/83/8837 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -طارق قدسى العطار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا_دمشق الحلبونى_قرب مسجد الحلبونى

 83 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية ، مستحضرات صحية لغايات طبية ، مواد  - 5ة الفئ

واغذية حمية معدة لالستعمال الطبى او البيطرى واغذية للرضع واالطفال ، مكمالت 

للحمية الغذائية لالنسان والحيوان ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان وشمع 

الحشرات والحيوانات الضارة ، مبيدات طب االسنان ، مطهرات ، مستحضرات البادة 

 5فطريات ومبيدات اعشاب الواردة بالفئة 

الغالل والمنتجات الزراعية ، ومنتجات البساتين الغابات غير الواردة فى  - 83الفئة 

فئات اخرى ، الحيوانات الحية ، الفواكة والخضروات الطازجة ، البذور والنباتات 

ذائية الخاصة بالحيوانات ، الشعير المنبت )الملت( والزهور الطبيعية ، المواد الغ

 83الواردة بالفئة 
 

 


