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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 959عدد 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  هندية  محدوده  -باجاج اوتو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند - 100 135  -اكوردى ، بيون  

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

مات و ورش، الخدمات المتعلقة السيارات بإصالح وصيانة الدراجات خد - 33الفئة 

النارية والمركبات ثنائية وثالثية ورباعية العجالت والمركبات ذات المحركات وخدمات 

 ( دون غيرهـــــــــــــا33الكراجات )المواقف(. الــــــوارده 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة راقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -ماسبيرو  -شارع كورنيش النيل  0083

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 33الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة الهدف للتجهيزات و المقاوالت  -ناجي عبد العليم مصطفى و شركاه 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الهرم  -فيصل   -الطوابق   - من شارع المنشية  -ش السيده زينب  01

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 و خصوصا المقاوالت الغامة  33جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 33الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  G Nعن الحروف ان جى  التنازل -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الرضا لصناعة و صيانة هياكل صناديق السيارات  -رضا السيد علي خير هللا 

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -جنوب المنطقة الثالثة  2بلوك رقم  01برج العرب قطعة 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33صيانة صناديق السيارات الوارده بالفئة  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391033 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا -انك   -الكون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -فرايبورغ    0310 -سى اتش    - 1دى أفرى  -رو لويس  

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

  33ميع بالفئة رقم انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب أو التج - 33الفئة 
 

0324741العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أوراس أنفست هولدنج إنك .ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,مالطا  0511شارع فى .ديميش فلوريانا اف ار ان 1

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 32الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 91013كاليفورنيا ’ كو سان فرنسيس’ الطابق الرابع ’ ماركت ستريت  0155

 الواليات المتحدة االمريكية

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكيه والالسلكيه خدمات االتصاالت السلكيه  - 32الفئة 

والالسلكيه وتحديدا المكامالت والرسائل النصيه القصيره واالشعارات المباشره الوارده 

 دون غيرها 32بالفئه 
 

412743العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 92019واشنطن   -سياتل  -تيرى افنيو ان  101

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الوصول لإلتصاالت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد االرسال  - 32الفئة 

ديو المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر الحاسوب واالستقبال االلكتروني لملفات الصوت والفي

وغيرها من شبكات االتصاالت وتوفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب في مجال معلومات بضائع 

ني، المستهلكين، خدمات البث عبر االنترنت، توصيل الرسائل عبر اإلرسال اإللكترو

خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد اإلرسال اإللكتروني لملفات الصوت والفيديو 

وملفات محتوى الوسائط المتعددة المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر الحاسوب وغيرها من 

شبكات االتصاالت، بث صوت الكلمات المحكية والموسيقى والحفالت وبرامج الراديو، 

عبر النطاق العريض )البرودباند(، خدمات المراسالت  خدمات االتصاالت الالسلكية

الالسلكية الرقمية على شكل نصوص وأرقام، خدمات االتصاالت الالسلكية وبالتحديد 

إرسال الرسومات الى قارئات الكتب االلكترونية، توفير الوصول الى قواعد بيانات 

ا يتعلق بالموسيقى تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين فيم

والكتب واألفالم والصور المتحركة وبرامج التلفزيون واأللعاب والدمى والرياضة 

والبضائع واإللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديوهات وأقراص الفيديو 

الرقمية وغيرها من البضائع المنزلية وبضائع المستهلكين وتقييم المنتجات ومعلومات 

نترنت، اإلرسال اإللكتروني للمعلومات والبيانات، بث الصوت وإرسال الشراء على اإل

الوسائط الرقمية التعليمية والترفيهية، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال 

النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات عبر شبكات االتصاالت عن بعد 

يات على الخط مباشرة )اإلنترنت( وشبكات االتصاالت الالسلكية واإلنترنت، توفير منتد

إلرسال الرسائل والمعلومات، توفير غرف المحادثة على الخط مباشرة )اإلنترنت( 

للتواصل االجتماعي، توفير الوصول الى قواعد البيانات، توفير خدمات إتصال 

االتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعية والبصرية والسمعبصرية 

دة الوسائط بين القارئات اإللكترونية والهواتف النقالة وأجهزة الهواتف الذكية والمتعد

واألجهزة اإللكترونية المحمولة واألجهزة الرقمية المحمولة والحواسيب اللوحية 

والحواسيب، تدفق المواد السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر اإلنترنت أو غيرها من 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 959عدد 

وب، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال شبكات االتصاالت أو شبكات الحاس

التدوين الصوتي، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال البث، خدمات 

االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة 

ير غرف )اإلنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلّق بالترفيه، توف

محادثة تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين فيما يتعلق 

بمجموعة واسعة من المواضيع، توفير إرسال الفيديو حسب الطلب أللعاب الحاسوب، 

خدمات االتصاالت عن بعد لتوفير وصول عدة مستخدمين الى شبكات الحاسوب 

نية التفاعلية على الخط مباشرة )اإلنترنت( العالمية، توفير لوحات النشرات االلكترو

لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال نشر الكتب الهزلية والترفيه وصناعة الترفيه، 

اإلرسال اإللكتروني والالسلكي وتدفق محتوى الوسائط الرقمية لألخرين عبر شبكات 

األجهزة حاسوب عالمية الى الحواسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة و

اإللكترونية النقالة، توفير خدمات المعلومات واإلستشارات والنصح في مجال 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  32اإلتصاالت عن بعد.الواردة بالفئة رقم 
 

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

مقطع 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322183 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 غوغل إنك شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

متحدة ، الواليات ال 91113امفيثيتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا 0111

 االمريكية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

بث الصوت والفيديو والوسائط المتعددة عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات  - 32الفئة 

االتصاالت، تدفق األلعاب على اإلنترنت، خدمات البث عبر االنترنت، إرسال الرسائل 

ت، توفير المنتديات والبيانات والمحتوى عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات االتصاال

على الخط مباشرة )االنترنت(، توفير غرف المحادثة على االنترنت، إرسال الوسائط 

اإللكترونية والمحتوى المتعدد الوسائط والفيديوهات واألفالم والصور والصور 

الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية والمحتوى الناتج عن طريق المستخدمين 

لمعلومات عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت، توفير والمحتوى الصوتي وا

المنتديات االجتماعية على الخط مباشرة )اإلنترنت( التي تمّكن المستخدمين من وضع 

والبحث ومشاهدة ومشاركة ونقد وتقييم والتعليق على الفيديوهات وغيرها من 

االتصاالت، توفير  المحتويات المتعددة الوسائط عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات

الولوج الى قواعد بيانات الحاسوب وقواعد البيانات اإللكترونية وعلى الخط مباشرة 

 دون غيرها 32)اإلنترنت(، خدمات االستشارات في مجال االتصاالت فئة
 

-----االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391803 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة هوريكا ستار ) تريد يارد (  -محمد شديد و شركاه لتجارة المواد الغذائية 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش المصانع منشية السد العالى محل بالدور االرضى السالم  5

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 (32جميع الخدمات الواردة بالفئة ) - 32الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391802 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -شركة هوريكا ستار ) تريد يارد (  -محمد شديد و شركاه لتجارة المواد الغذائية 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش المصانع منشية السد العالى محل بالدور االرضى السالم  5

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 (32لخدمات الواردة بالفئة رقم )جميع ا - 32الفئة 
 

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

411704العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1395838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شنغهاى وانيو انفورميشن تيكنولوجى كو. ال تى دى ,

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

. شينتشوان هايواى سونغجيانغ هاى تيكنولوجى بارك 112.نمبر  831رووم 

 الصين  ,كوهيجينغ ديفيلوبمنت زوون .سونغجيانغ ديستريكت شنغهاى

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إرسال الرسائل، خدمات اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، خدمات  - 32الفئة 

المعلومات حول اإلتصاالت، خدمات تأجير أجهزة إرسال الرسائل، خدمات تقديم 

توصيل اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر، خدمات توفير إمكانية 

المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية، خدمات تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر 

العالمية، خدمات توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت، خدمات توفير المنتديات على 

االنترنت، خدمات مقاهى اإلنترنت وهي توفير االتصاالت السلكية والالسلكية لإلنترنت 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 32ة بالفئة وجميع هذة الخدمات وارد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1395833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شنغهاى وانيو انفورميشن تيكنولوجى كو ال تى دى   شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شينتشوان هايواى سونغجيانغ هاى تيكنولوجى بارك كوهيجينغ  112نمبر  831رووم 

 ديفيلوبمنت زوون سونغجيانغ ديستريكت شنغهاى  الصين

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إرسال الرسائل، خدمات اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، خدمات  - 32الفئة 

أجهزة إرسال الرسائل، خدمات تقديم  المعلومات حول اإلتصاالت، خدمات تأجير

اإلتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر، خدمات توفير إمكانية توصيل 

المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية، خدمات تأجير زمن الوصول إلى شبكات الكمبيوتر 

على العالمية، خدمات توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت، خدمات توفير المنتديات 

االنترنت، خدمات مقاهى اإلنترنت وهي توفير االتصاالت السلكية والالسلكية لإلنترنت 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 32وجميع هذة الخدمات واردة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/11/8101 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -ة مصر للمستحضرات الغذائية ميقاد شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فران ابو رواش  081قطاع الصناعات الغذائية ب  83

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ليكون المكرونه 31دون غيرها )فى مجال الفئة  39التعبئة والتغليف بالفئة  - 39الفئة 

 والدقيق فقط(

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1381030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/01/8105 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة اينيون كومرسيال  كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -ايفرى سيرسين  - 91811روبير ديجير   مكرر شارع 11

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

  39جميع خدمات الفئة  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1332332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/8102 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة -بيدفيست اندستريال هولدنجز )بى تى واى ( أل تى دى  

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  جنوب افريقيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سرسنت درايف ميلروز ارش ميلروز جوهانزبيرج  02بيدفيست اندستريال هولدنج 

 جوتنج جنوب افريفيا 

 39 : مةالــــــات العـــفئ
 

النقل، والنقل الجوي، والنقل البري، والنقل البحري، والتجميع، والتغليف،  - 39الفئة 

والتحميل، والتفريغ، والتخزين، والتخزين في المستودعات، والتسليم ، وخدمات الشحن 

]الرسائل أو البضائع[؛ خدمات التوصيل والتوزيع؛ معلومات النقل؛ خدمات تأجير 

سفن والحاويات والطائرات وتخزينها؛ الخدمات اللوجستية في مجال المركبات وال

تخزين ونقل وتسليم البضائع؛ خدمات تأجير الكراجات ؛ خدمات ترتيبات السفر 

 وخدمات الحجز، وخدمات وكاالت السفر.
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية  -شتايجينبيرجير هوتيلز ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرانكفورت ، المانيا 11582،  85لوينر ستراب 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات نقل األشخاص، خدمات مشغلين الرحالت السياحية، خدمات  - 39الفئة 

دمات تنظيم وإجراء وترتيب الرحالت ورحالت التجول الوكاالت السياحية، خ

والرحالت القصيرة والرحالت السياحية مع األدالء السياحيين، خدمات مرافقة 

المسافرين، خدمات تنظيم وإجراء وترتيب رحالت العمل والرحالت الجماعية ورحالت 

سائل العطالت، خدمات تأجير السيارات وغيرها من مركبات النقل، خدمات حجز و

النقل، خدمات توفير المعلومات بخصوص النقل والسفر، خدمات تقديم النصائح المتعلقة 

 ( دون غيرهــــا39بالسفر. الـــوارده بالفئة )

 
 

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

بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    1325933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة اتش كير انترناشيونال جروب ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مصر الجديده  -ميدان الحجاز  -ش عبد القادر المغربى من شارع زيد ابن ثابت  03

 القاهره 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  39كافه خدمات التعبئه والتغليف والتخزين والنقل الوارده بالفئه رقم  - 39الفئة 

 (89-5-3مجال الفئات ارقام )
 

422777االشتراطات        :      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 91013كاليفورنيا  ’سان فرنسيسكو ’ الطابق الرابع ’ ماركت ستريت  0155

 الواليات المتحدة االمريكية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39النقل تغليف وتخزين السلع تنظيم السفر الوارد بالفئه  - 39الفئة 
 

412743العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -الجرس للتوابل واالعشاب الطبيه نوعها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالمنطقه الصناعه الثالثه مدينه برج العرب االسكندريه 3بلوك  0قطعه رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5في مجال الفئة  39التعبئة والتغليف والنقل والتخزين بالفئة  - 39الفئة 
 

التنازل عن الرسم فى الوضع العادى على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه  -الجرس للتوابل واالعشاب الطبيه ش.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه-بالمنطقه الصناعه الثالثه مدينه برج العرب  3بلوك  0قطعه رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 89في مجال الفئة  39والنقل والتخزين بالفئة  التعبئة والتغليف - 39الفئة 
 

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

في الوضع العادي 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الجرس للتوابل واالعشاب الطبيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -بالمنطقه الصناعيه الثالثه مدينه برج العرب  3بلوك  0قطعه رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ماعدا  31في مجال الفئة  39التعبئة والتغليف والنقل والتخزين بالفئة  - 39الفئة 

 الفانيليا
 

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

فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322188 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شاب الطبيه نوعها الجرس للتوابل واالع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالمنطقه الصناعه الثالثه مدينه برج العرب االسكندريه 3بلوك  0قطعه رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 30في مجال الفئة  39التعبئة والتغليف والنقل والتخزين بالفئة  - 39الفئة 
 

التنازل عن الرسم فى الوضع العادى على حدة -منح حق خاص على االلوان 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة الوطنية للتبريد و التجميد   -احمد محمد رضا محمد حسين عبد الصمد و شركاه  

 شركة توصية بسيطة -فكو ك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حوض البجاجير الترعة  30كفر البطيخ ملك الشركاء بالطريق الزراعي بالقطعة رقم 

 البالدون بجوار مدرسة كفر البطيخ االعدادية المشتركة مركز كفر سعد دمياط

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 89في مجال الفئة  39و النقل و التخزين بالفئة التعبئة و التغليف  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شنغهاى يوندا اكسبريس كو ال  تى دى شركة محدودة المسوولية مؤلفة طبقا لقوانين 

 جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جياسونج ميدل رود هواكسين تاون  كينجبو ديستريكت سنغهاى جمهورية  3382

 الصين الشعبية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

توصيل الرسائل توصيل الطرود تغليف المنتجات خدمات الشحن)رسائل أو  - 39الفئة 

النقل توصيل السلع عن بضائع( حجز السفر تاجير السيارات تخزين السلع الشحن 

طريق الطلبات البريدية النقل الجوى النقل عن طريق السكك الحديدية النقل بالقوارب 

 دون غيرها 39فئة 
 

على حدة sserpEEالتنازل عن  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1398882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/15/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى -سال لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة   -مدينة نصر  -متفرع من امتداد شارع الطيران  -شارع عبد هللا العربي  11

 مصر 

 39 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات توصيل طلبات الوجبات والمشروبات للمنازل ) هوم دليفرى( هذة  - 39الفئة 

 39الخدمات واردة بالفئة 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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد رمضان حسني محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز ابوتيج  -اسيوط 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 30-31-89في مجال 39تعبئه وتغليف الوارد بالفئه  - 39الفئة 
 

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

االطعمه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

حسن عبد العال  وشريكته _سيليا لصناعة المنسوجات واالستيراد والتصدير_شركة 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش على شاهين _محله البرج_بملك حسن عبد العال حسن  _المحله الكبرى _الغربية_

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها11صبغ المنسوجات واعمال الصباغة الواردة بالفئة) - 11الفئة 
 

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

البيانات التجاريه 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ريلوبز للحلول البيئية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر بور فواد بورسعيدش الجيش برج بنك مص 0

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11تدوير المخلفات البترولية بكافة انواعها بالفئة  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1890330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا  -وريشن ساينسى ابلكيشنز انترناشيونال كورب

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 88018فيرجينيا   -سايك دريف ام كلين  0301

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيوتر، التدريب الفني في مجال اعطال أجهزة خدمات التدريب وتعليم الك  - 10الفئة 

الكمبيوتر ومجال مشكالت البرامج، ومجال عرض أنظمة الشبكات، ومجال تقديم 

أدوات وبرامج نقل بيانات الكمبيوتر، ومجال الخدمات التعليمية بصفة رئيسية و تنظيم 

عم البيئي الفصول والمؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال تدريبات التأمين والد

والمالئمة االعتيادية ومجال التدريب في مجال التصوير الطيفي و سواء في المناخ او 

برامج التطوير او تكنولوجيا التصميم والمحاكاة ومجال إدارة خدمة العمالء، ومجال 

إدارة مؤسسات موزعة ومجال تخطيط موارد المؤسسات البيئة ومجال حلول التجارة 

لرعاية الصحية ومجال تكنولوجيا معلومات التصوير ومجال إدارة اإللكترونية ومجال ا

المعرفة ومجال النقل ومجال أجهزة الكمبيوتر ومجال األمن ومجال تصميم شبكات 

الكمبيوتر ومجال تطوير التطبيقات للغير ومجال تنفيذ صفحات الشبكات للغير وهذه 

 10الخدمات واردة بالفئة رقم 
 

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

اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1320152 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ناهد محمود حسين خيري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  - شارع نبيل الوقاد 80

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التدريب والتدريس الطبي، خدمات المشورة المتعلقة بالتدريب  - 10الفئة 

الطبي، خدمات التدريب المتعلق بالصحة والسالمة، الخدمات التعليمية والتدريبية 

مجال الطب، خدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، نشر المجالت والكتب والكتيبات في 

التعليم الطبي، توفير الدورات التعليمية الطبية المستمرة، تنظيم الندوات التعليمية 

المتعلقة بالمسائل الطبية، نشر المنشورات الطبية، الدورات التدريبية، التمرين 

]التدريب[، التدريب العملي، التدريب المتقدم، توفير الدورات التدريبية، نشر كتيبات 

ريب، خدمات التعليم والتدريب، االستشارات في التعليم والتدريب، نشر األدلة التد

التعليمية والتدريبية، الدورات التدريبية المكتوبة، كتيبات التدريب في صيغة الكترونية، 

نشر الكتب والمشاهدات، التدريب على األعمال المقدم من خالل أسس المحاكاة، توفير 

ير القابلة للتنزيل عبر االنترنت، تنظيم المعارض للغايات المنشورات االلكترونية غ

 دون غيرها 10الثقافية أو التعليمية، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية. بالفئة 
 

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

420332بطة مع العالمة رقم العالمة مرت -البيانات التجارية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام المناطق الحرة 

 شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس   -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام المناطق الحرة 

 مساهمة مصرية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -بمدينة السادس من أكتوبر  -المنطقة الحرة  العامه االعالمية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارده بالفئة ) - 10الفئة 
 

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

العالمه علي حدا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 959عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام المناطق الحرة  

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -مدينه السادس من أكتوبر المنطقه الحرة العامه االعالميه ب

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارده بالفئة ) - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

36 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائيةبنظام المناطق الحرة  

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الحرة العامه االعالميه بمدينه السادس من أكتوبر الجيزه  

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10لترفيه الوارده بالفئة )ا - 10الفئة 
 

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

العالمه كال علي حدا
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -لتحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام المناطق الحرة محطة ا

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بمدينه السادس من أكتوبر الجيزة -المنطقة الحرة  العامه االعالمية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارده بالفئة ) - 10الفئة 
 

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

العالمه كال علي حدا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ت الفضائية بنظام المناطق الحرة شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوا

 شركة مساهمة مصرية  - 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس   -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328385 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -ة شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام المناطق الحر

 شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس   -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ناطق الحرة شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات الفضائية بنظام الم

 شركة مساهمة مصرية  - 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس  -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى وعن الرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328382 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -الفضائيةبنظام المناطق الحرة شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى والقنوات 

 شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس   -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

التنازل عن كلمات  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1328333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -لقنوات الفضائية بنظام المناطق الحرة شركة محطة التحرير لالنتاج االعالمى وا

 شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

السادس   -ك  08استوديو  -مدينة االنتاج االعالمى  -المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 الجيزة -من  اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (10الترفيه الوارد بالفئة رقم ) - 10الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -ركة ذات مسئولية محدودة ش -شركة ماجد الفطيم العقارية 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة  11200ص ب 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

قافيه و جميع التعليم و التهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضية و الث - 10الفئة 

 ( دون غيرها10الخدمات الواردة بالفئة رقم )
 

------االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321823 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودةشركة ذات مسئولي -شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار بي ،جزر القنال 0 0ايسالند ،شارع هيلير ، جيرسي ،جيه اى 05

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم و التهذيب؛ معلومات عن التربية و التعليم؛ خدمات التربية و التعليم؛   - 10الفئة 

ة، مراكز التعليم المتواصل، خدمات توفير التدريب، األنشطة الرياضية و الثقافي

المتاحف، اكاديميات ] التعليم[، التسلية، تنظيم و إدارة الحلقات الدراسية؛ تنظيم و إدارة 

الحلقات الدراسية؛ تنظيم و إدارة ورشات العمل ]تدريب[؛ خدمات التخطيط؛ خدمات 

ارض لألغراض النوادي ]للترفيه او التعليم[؛ خدمات المضيف؛ الترفيه؛ تنظيم المع

الثقافية او التعليمية؛ تنظيم المباريات او المنافسات ]للتعليم او الترفيه[؛ التصوير 

 10الفوتوغرافي؛ التدريس؛ تنظيم الفعاليات الفنية ، خدمات المعارض الفنية بالفئة رقم :

 دون غيرها
 

باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة  راقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -ماسبيرو  -شارع كورنيش النيل  0083

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية  -شتايجينبيرجير هوتيلز ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرانكفورت ، المانيا 11582،  85اب لوينر ستر

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تخطيط و تنظيم الفعاليات الرياضية و الثقافية و الترفيهية الواردة  - 10الفئة 

 ( دون غيرها10بالفئة )
 

منح حق خاص على االلوان -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية -كابل نيوز نتورك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 31313جورجيا ’ اتالنتا ’ وان سى ان ان سنتر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهية و خاصة سلسة برامج الوسائط المتعددة التى تعرض  - 10الفئة 

االخبار و االحداث الجارية الموزعة من خالل منصات مختلفة من خالل اشكال متعددة 

 دون غيرها 10لنقل وسائل االعالم . الواردة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    1325821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -سي بي اس ستوديوز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية90111رادفورد افينو، ستوديو سيتي، كاليفورنيا  1181 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه، تحديدا: المسلسالت التلفزيونية التي تعرض أخبار الترفيه  - 10الفئة 

المقدّمة من خالل التلفاز والكابالت واألقمار الصناعية وأنظمة الحزم العريضة وعبر 

اإلنترنت، وأجهزة االتصاالت الالسلكية المحمولة، خدمات توفير المعلومات في مجال 

اإلنترنت وأجهزة االتصاالت المحمولة والالسلكية. الترفيه المقدّم عبر 

 ( دون غيرهـــــــــــــا10الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

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

الحروف كل على حدى
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -وي ورك كومبانيز، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  01100ويست ايتينث ستريت ، نيو يورك ، نيو يورك  005

 االمريكية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم؛ خدمات توفير التدريب؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات األنشطة  - 10الفئة 

الرياضية والثقافية؛ وتنظيم وخدمات تنظيم وترتيب التدريب والصفوف والحلقات 

الدراسية وورش العمل والمؤتمرات والمعارض؛ الخدمات التعليمية وتوفير الفصول في 

دمات التعليمية على شكل تشغيل مؤسسة مجال برمجة الكمبيوتر وتشفير الكمبيوتر؛ الخ

تعليمية في مجال برمجة الكمبيوتر وتشفير الكومبيوتر؛ خدمات نشر الكتب والكتيبات 

التعريفية والمجالت والتقارير والنشرات؛ النشر االلكتروني للصفحات االلكترونية 

وتنظيم والكتب والكتيبات التعريفية والمجالت والتقارير والنشرات؛ خدمات ترتيب 

وإقامة واستضافة األحداث والحفالت االجتماعية الترفيهية؛ خدمات ترتيب وتنظيم 

وإجراء واستضافة األحداث الترفيهية في مجال ريادة األعمال؛ تنظيم وتجهيز حفالت 

توزيع الجوائز؛ خدمات المدونات، تحديدا: خدمات توفير المدونات على الصحف 

ات االندية الصحية؛ توفير مرافق للياقة والتمارين؛ اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدم

إجراء حصص اللياقة البدنية؛ المكاتب؛ إقامة الحفالت من أجل المواعيد والتعارف 

االجتماعي للبالغين؛ مسارح األفالم؛ توفير المرافق ألغراض ترفيهية؛ توفير مرافق 

داث الرياضية والثقافية لغرف الوسائط التي تقدم معدات الصوت والفيديو؛ تنظيم األح

االجتماعية؛ خدمات صاالت البولنج؛ خدمات الترجمة؛ تقديم متحدثي التحفيز والتعليم؛ 

خدمات تنظيم مسابقات الجمال؛ خدمات الغناء مع الموسيقى؛ خدمات للمقامرة؛ خدمات 

تنظيم وترتيب الحفالت والحفالت الموسيقية والمخيمات الصيفية لألعمال وللغايات 

( دون 10عالنية والترويجية؛ التدوين الصوتي الـــــــــــــــــوارده بالفئة )اإل

 غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

منظمة عربية متخصصة تعمل  -بحري االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ال

 فى نطاق جامعة الدول العربية ولها شخصية قانونية مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -جمال عبد الناصر   -ميامى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع خدمات التدريب والتعليم والترفيه بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -:      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها       االشتراطات  

4341333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

51 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

منظمة عربية متخصصة تعمل  -االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 فى نطاق جامعة الدول العربية ولها شخصية قانونية مستقلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -جمال عبد الناصر   -ميامى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جمبع خدمات التدريب والتعليم والترفيه بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة      االشتراطات   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة كندية  -سيرك دو سولى كندا انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 1ام  1زد  0اتش  -كيبيك  -ل الشارع الثانى مونتريا 2111

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه تحديدا : خدمات تصور وانشاء وانتاج وتقديم العروض  - 10الفئة 

المسرجيه خدمات تصور وانشاء وانتاج وتوزيع وتقديم االعمال السمعيه البصريه 

تاج العروض المسرحيه متعدده والمحتويات الترفيهيه متعدده الوسائط خدمات ان

 دون غيرها  10الوسائط الوارده بالفئه 
 

733333االشتراطات        :      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322182 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسوليه محدودة طبقا لقوانين واليه ديالوير  غوغل  ال ال سي إنك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  91113امفيثياتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا 0111

 االمريكية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

ات الترفيه وبالتحديد تنظيم األحداث االجتماعية الرياضية والثقافية، خدم - 10الفئة 

توفير األلعاب على الخط مباشرة )اإلنترنت(، خدمات الترفيه وبالتحديد عروض اآلداء 

الحية )على الهواء مباشرة( لالعبي األلعاب، خدمات الترفيه وبالتحديد تنظيم وإنتاج 

األحداث المتعلقة باأللعاب والموسيقى، الخدمات التعليمية وبالتحديد توفير موقع 

كتروني متضمن الوسائط اإللكترونية التوجيهية والمحتوى المتعدد الوسائط إل

والفيديوهات واألفالم والصور والصور الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية 

والمحتوى الناتج عن طريق المستخدمين والمحتوى الصوتي ومحتوى األلعاب غير 

جال األلعاب اإللكترونية والثقافة القابلة للتنزيل على الخط مباشرة )اإلنترنت( في م

والتكنولوجيا واالهتمام العام، المجالت على الخط مباشرة )االنترنت( وبالتحديد مدونات 

متضمنة المحتوى المعرف من قبل المستخدم، خدمات النشر اإللكترونية وبالتحديد نشر 

ال الوسائط األعمال الموجودة على الخط مباشرة )اإلنترنت( متضمنة معلومات في مج

اإللكترونية والمحتوى المتعدد الوسائط والفيديوهات واألفالم والصور والصور 

الضوئية والنصوص والصور الفوتوغرافية والمحتوى الناتج عن طريق المستخدمين 

والمحتوى الصوتي ومحتوى األلعاب والمعلومات المتعلقة بها، نشر المنشورات 

لرقمي والصوت والترفيه المتعدد الوسائط، خدمات اإللكترونية، خدمات نشر الفيديو ا

الترفيه وبالتحديد إقامة المسابقات، خدمات االستشارات فيما يخص إنتاج الفيديو 

 وال ترد ضمن فئات اخري  10والواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة فيرجن جيتس للتكنولوجيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنيل  -شارع عبد العزيز ال سعود  59

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير المطبوعات االلكترونية عبر االنترنت )غير قابلة للتنزيل (  - 10الفئة 

 دون غيرها 10و كافة الخدمات الوارده بالفئة  10لفئة الوارده با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شنغهاى ييتان نيتورك تيكنولوجى كو .، ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تيك بارك ،  -تشينز هوان روود ، سونغجيانغ هاى  112، نمبر.  832رووم 

 كاوهيجينغ زوون ، شنغهاى ، الصين 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االلعاب التى يتم توفيرها عن طريق االتصال بالكمبيوتر او الهاتف  - 10الفئة 

) للتعليم او الترفية (، خدمات االلعاب المقدمة  المحمول ، تنظيم المباريات او المنافسات

مباشرة من شبكة كمبيوتر ، خدمات تنظيم االلعاب ، خدمات الترفية ، خدمات االلعاب 

على االنترنت ، خدمات استشارات التدريب على االعمال )التعليم او الترفية( خدمات 

عليم( ، معلومات عن الترفية توفير تسهيالت االستجمام ، خدمات النوادى )للترفية او الت

، الدروس الخصوصية )خدمات تعليمية( ، تنظيم حفالت )ترفية( ، تنظيم المعارض 

لالغراض الثقافية او التعليمية ، توفير المطبوعات االلكترونية الفورية غير القابلة 

 دون غيرها 10للتنزيل وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    1395831 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شنغهاى وانيو انفورميشن تيكنولوجى كو .ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,شينتشوان هايواى, سونغجيانغ هاى تيكنولوجى بارك  112,نمبر  831رووم 

 ,كوهيجينغ ديفيلوبمنت زوون .سونغجيانغ ديستريكت شنغهاى  ,الصين

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدروس الخصوصية، خدمات تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو  - 10الفئة 

التعليمية، خدمات تنظيم المباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[، خدمات توفير 

اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل، خدمات الترفيه، توفير تسهيالت المطبوعات 

اإلستجمام، توفير خدمات قاعات التسلية، معلومات عن الترفيه، تنظيم حفالت ]ترفيه[، 

خدمات النوادي ]للترفيه أو التعليم[، خدمات األلعاب المقدمة مباشرةً من شبكة كمبيوتر، 

ات ترفيهية(، خدمات تجهيز قاعات العاب الواقع خدمات تنظيم األلعاب )خدم

االفتراضى )خدمات ترفيهية(، خدمات العاب الواقع االفتراضى المتاحة علي الكمبيوتر 

وال ترد  10عبر شبكات االنترنت )خدمات ترفيهية( وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 ضمن فئات اخري.
 

وف كال علي حدا االشتراطات        :      التنازل عن الحر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1310511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/08/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة قطرية -استاد لالستشارات الهندسية وادارة المشاريع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدوحة . قطر  83818ص.ب.

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

استشارات هندسية و معمارية ومايتصل بها من استشارات تقنية ,استشارات  - 18الفئة 

الهندسة المدنية و خدمات هندسة التصميم العمراني و تخطيط المدن الواردة بالفئة رقم 

1 
 

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 - 959عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست  -شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  

 وقائمة طبقا لقوانين جزر القنال البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار بي ،جزر القنال 0 0د ،شارع هيلير ، جيرسي ،جيه اى ايسالن05

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها وخدمات  - 18الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعية والبحث والتطوير لالخرين ودراسات المشاريع التقنية 

 دون غيرها 18لفئة واالبحاث التقنية با
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى مصري  -حمد محمد مصطفىايمن كامل م -ميديكس ترينينج انترناشيونال 

 الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهره  -التجمع الخامس  -التسعين الجنوبى  -مركز  تجاري ميينج بوينت  180

 القاهره  -الجديده 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 18برمجيات والتحليل والتصميمات الوارده بالفئه  - 18الفئة 
 

:      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321380 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 لواليات المتحدة االمريكية فى ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 91013كاليفورنيا ’ سان فرنسيسكو ’ الطابق الرابع ’ ماركت ستريت  0155

 الواليات المتحدة االمريكية

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

ات الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلق بها خدم - 18الفئة 

الين (غير القابله للتنزيل  -البرمجيات كخدمة توفير البرمجيات المباشره ) اون 

 دون غيرها 18الحوسبه السحابيه الوارده بالفئه 
 

412742االشتراطات        :      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فيرجين جيتس للتكنولوجيا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنيل  -شارع عبد العزيز ال سعود  59

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 18جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 18الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه سويسريه -نوفارتيس أ ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -بازل  1118

 18 : مةالــــــات العـــفئ
 

البرمجبات كخدمة )اس ايه ايه اس ( تضم برامج لتجهيز و اجراء جراحات  - 18الفئة 

 18العيونبالفئة رقم 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رى الجنسية حنان محمد عبد الجواد الدقاق _فرد مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق الحرية _زيزينيا _اول الرمل _االسكندرية110

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستشارات الهندسية والتصميم الداخلى والخارجى الواردة بالفئة  - 18الفئة 

 دون غيرها 18
 

التنازل عن ديزاين -لي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع

(SsDINGD على حدى )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1395830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شنغهاى وانيو انفورميشن تيكنولوجى كو ,ال تى دى .  شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شينتشوان هايواى, سونغجيانغ هاى تيكنولوجى بارك ,كوهيجينغ  112نمبر  831رووم 

 ديفيلوبمنت زوون, سونغجيانغ ديستريكت شنغهاى  الصين

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البحث والتطوير لآلخرين، خدمات تصميم برامج الكمبيوتر، خدمات  - 18الفئة 

ير برامج كمبيوتر، خدمات تحديث برامج كمبيوتر، خدمات تصميم أنظمة كمبيوتر، تأج

خدمات تحميل برامج كمبيوتر، خدمات استشارات برامج الكمبيوتر، خدمات صيانة 

برامج الكمبيوتر، خدمات تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية، 

جال تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير خدمات االستعانة بمصادر خارجية في م

البرمجيات في إطار نشر البرمجيات، خدمات تأجير المنصات )خدمات علمية وبحثية( 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 18وجميع هذة الخدمات وارد بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    1311901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/00/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة كنوز البن اليمنى  -شركة عبد المعبود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج 1/32الشركة االمريكيه لالستثمارات المحور المركزى مجمع هنيدة محالت رقم 

 اكتوبر 1 -  5رقم 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 13خدمات توفير االطعمة والمشروبات الواردة بالفئة  - 13الفئة 
 

741437العالمة 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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1339111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/01/8102 

 :تسجيلال إسم طالب
 

ماريوت ورلدوايد كوربوريشن شركة محدودة المسؤولية منظمة وقائمة بموجب 

 القوانين المرعية فى والية ماريالند فى الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  81203فيرنوود رود ، بيثيسدا ، ماريالند 01111

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ االيواء المؤقت؛ خدمات الفنادق التي  - 13الفئة 

 دون غيرها 13تشمل برنامج جوائز تحفيزي؛ حجوزات الفنادق.فئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321111 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

02/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه  - EZOR REZزيرو وان لالستثمار والتنميه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مساكن شيراتون مصر  0311مربع  8ق  0مشروع هليوبوليس روك  مول 1محل رقم 

 الجديدة القاهرة 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم الطعام والشراب والمطاعم والكافيهات وجميع الخدمات الواردة  - 13الفئة 

 13بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 952عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1320039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سمية فتحى احمد طلبه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روض الفرج القاهرة  0شارع عبيد بناحيه ساحل روض الفرج محل 050

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 13)كافيه ( بالفئة -كافتيريا  - 13الفئة 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ماجد الفطيم العقارية 

 العربية المتحدة دولة االمارات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة  11200ص ب 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة و المشروبات و االيواء المؤقت و جميع الخدمات  - 13الفئة 

 ( دون غيرها13الواردة بالفئة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة لبنان مصر للمطاعم ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع البطل احمد عبد العزيز  81

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 13جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 13الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدودة المسؤوليه منظمه وقائمه بموجب  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 

 القوانين المرعيه في واليه ماريالند في الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 81203ماريالند  -فيرنوود رود بيثيسدا  01111

 13 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات خدمات االيواء المؤقت خدمات تحضير  - 13الفئة 

الطعام حجز اماكن االقامه المؤقته خدمات الفنادق خدمات المطاعم والتزويد بالطعام 

والشراب والحانات وصالت االستراحه خدمات المنتجعات واماكن االقامه توفير 

االغراض العامه لألجتماعات والمؤتمرات والمعارض توفير  التسيهالت والمرافق ذات

وتسهيالت والمرافق للوالئم والمناسبات االجتماعيه من اجل اقامة المناسبات الخاصه 

خدمات الحجز لألقامه فى الفنادق توفير المعلومات والنصائح المتعلقه بكافه الخدمات 

  13السابق ذكرها والوارده بالفئه 
 

711731العالمه مرتبطه مع العالمه  -:      التنازل عن كلمه ريزيدانس        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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤوليه منظمه وقائمه بموجب  -ماريوت ورلدوايد كوربوريشن 

 وانين المرعيه في واليه ماريالند في الواليات المتحدة االمريكيه الق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 81203ماريالند  -فيرنوود رود ,بيثيسدا  01111

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

قت خدمات تحضير خدمات توفير االطعمه والمشروبات خدمات االيواء المؤ - 13الفئة 

الطعام حجز اماكن االقامه المؤقته خدمات الفنادق خدمات المطاعم والتزويد بالطعام 

والشراب والحانات وصالت االستراحه خدمات المنتجعات واماكن االقامه توفير 

التسيهالت والمرافق ذات االغراض العامه لألجتماعات والمؤتمرات والمعارض توفير 

للوالئم والمناسبات االجتماعيه من اجل اقامة المناسبات الخاصه وتسهيالت والمرافق 

خدمات الحجز لألقامه فى الفنادق توفير المعلومات والنصائح المتعلقه بكافه الخدمات 

  13السابق ذكرها والوارده بالفئه 
 

التنازل عن كلمه  - 711731االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

EsDISsGIs 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 92019واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو ان   101

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات حجوزات الفنادق، خدمات حجوزات المطاعم، خدمات وكالء السفر  - 13الفئة 

وبالتحديد عمل الحجوزات والحجوزات المسبقة لإلقامة المؤقتة، خدمات الساقي 

المعلومات والنصح واألخبار  وبالتحديد توفير المعلومات حول المشروبات، توفير

والتقييم والتعليقات فيما يتعلق باألكل والفنادق وأماكن اإلقامة المؤقتة للمسافرين. 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  13والواردة بالفئة رقم 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -حسن محمود  عبد الحليم حسن وشركاه )مطاعم بابا عبده ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -باب الشعريه  -ميدان الجيش  -ا شارع سعيد 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.13جميع خدمات الفئة ) - 13الفئة 
 

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

مطعم على حدى
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فلوريدا -بيرجر كينج كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  33081فلوريدا  -ميامي  -بلو الجوون درايف  5515

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

، اإلقامة مؤقتة؛ خدمات المقاهى والكافيه، خدمات تقديم الطعام والشراب - 13الفئة 

خدمات إعداد األغذية و المشروبات، تقديم خدمة أخذ الطعام خارج المطعم، خدمات 

مطعم للوجبات السريعة. خدمات المطاعم سريعة الخدمة؛ مطاعم الخدمة الذاتية، 

لمطعم، مطاعم الوجبات الخفيفة، مطاعم وبارات بما في ذلك خدمة أخذ الطعام خارج ا

تقديم الوجبات الجاهزة، إعداد الطعام أو الوجبات لالستهالك داخل أو خارج المباني 

 13بالفئة رقم 
 

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

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323582 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/8109 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة اردنية ذات مسئولية محدودة  -شركة أم القرى للحلويات ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االردن 00280، عمان   132خلدا، شارع أيمن النجار، ص ب 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

الكعك والكعك على شكل خدمات توفير المواد الغذائية والمشروبات، تحديدا؛  - 13الفئة 

اكواب والكعك المحلى ومنتجات المخابز والبسكويت والفطائر وكعك الفواكه الصغير 

وكعك الفالن الدائري الصغير وكعك الوفل والفطائر المسطحة المدورة وكعك الدونات 

( دون 13المقلي والقهوة والكاكاو والشاي وجميع الخدمات، الــــوارده بالفئة )

 ـــــــاغيرهــــــ
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئولية محدودة شركة ذات -ريتولوجى لتجارة التجزئة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر  -االزهر  -درب لولية شارع حمام المصبغة  0

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 (13خدمات تقديم الطعام والشراب والمطاعم والكافيهات الواردة بالفئة ) - 13الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ريتولوجى لتجارة التجزئة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر  -االزهر  -درب لولية شارع حمام المصبغة  0

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات تقديم الطعام والشراب والمطاعم و الكافيهات والمنتجات  - 13 الفئة

  13الواردة بالفئه 
 

التنازل عن البسكوته -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مقهى الفيشاوي  -نورا حسن محمود فوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدي جابر  -جرين بالزا  -/ح/د مركز سموحة السياحي 0محل 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات فندقية وجميع  -خدمات مطاعم  -شوب  كوفي -خدمات الكافتيريا  - 13الفئة 

 دون غيرها 13هذه الخدمات بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1390330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/15/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسؤلية -ايالن هولدينغر ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اي يو .ايل  0 0دوغالس اي ام  -هيل ستريت  81الطابق الثاني .سانت ماري كورت .

 اوف مان 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 13بالفئة رقم  خدمات توفير االطعمه و المشروبات .االيواء المؤقت الواردة - 13الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -ايجى ترانسكريبت للترجمة  -محمد عبد الرحمن محمد حسين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مدخل خاص  -ناحية ش ايران  -الدقى  -ش االنصار  30

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

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

على حدى  وعن البيان التجارى  sNEايجى  
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321825 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست  -شركة عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة  

 لبريطانيه وقائمه طبقا لقوانين جزر القنال ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار بي ،جزر القنال 0 0ايسبالند ،شارع هيلير ، جيرسي ،جيه اى 05

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات بنوك الدم؛ طب االسنان؛ الرعاية الصحية؛ المراكز الصحية؛  - 11الفئة 

تأجير المعدات الطبية؛ خدمات المستشفيات؛ المساعدة الطبية؛ خدمات العيادات الطبية؛ 

القابالت؛ دور التمريض؛ التمريض. خدمات طبية ، خدمات فنيي البصريات؛ خدمات 

الصيادلة لتحضير الوصفات؛ النصائح الصيدالنية؛ العالج الطبيعي؛ العالج الطبيعي؛ 

الجراحة التقويمية. خدمات علماء النفس؛ إعادة تأهيل مرضي االيذاء الجسدي؛ الجراحة 

  11التقويمية. خدمات التطبيب عن بعد؛ خدمات العالج بالفئة رقم :
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية   -ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كدستر بمصر الجديدة اول طريق مصر االسماعيلية  8تقسيم المشتقة من القطعة  33

  الصحراوى الدور االول فوق االرضى

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11كوافير حريمى بالفئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان المضحة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية  -تايجينبيرجير هوتيلز ايه جى ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرانكفورت ، المانيا 11582،  85لوينر ستراب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات حمامات البخار و الساونا و الحجرات الشمسية ، تحديدا فى الفنادق ،  - 11الفئة 

( دون 11ة الصحية و العناية بالجمال الواردة بالفئة )الخدمات الطبية ، خدمات الرعاي

 غيرها
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مستشفى القاهرة التخصصى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -روكسى  -ش ابو عبيده  1

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11الخدمات الطبيه والعيادات والصيدليات بالفئه   - 11الفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

86 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -معتز كمال فضل محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -اكن شيراتون النزهة مس  -الدور الخامس  518شقة   -أ شارع خالد بن الوليد  5

 القاهرة  

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

  11مركز تجميل دون اجراء العمليات الجراحية بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325301 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

11/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنيه  -شركة هيثم ابو خديجه وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن  -عمان  -الطابق الثانى  -مجمع الثوابت  -ام اذينه  

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

الصحية والمحافظة على الجمال للبشر؛  الخدمات الطبية؛ خدمات العناية - 11الفئة 

خدمات صالونات التجميل؛ خدمات صالونات تسريح الشعر؛ خدمات المستشفيات؛ 

خدمات طب األسنان؛ خدمات الوشم؛ خدمات المعالجة الطبيعية؛ خدمات العالج 

الطبيعي؛ خدمات الرعاية الصحية؛ خدمات العالج؛ خدمات المساج، خدمات العناية 

زالة الشعر، خدمات المراكز الصحية؛ خدمات المنتجعات الصحية؛ خدمات بالبشرة وإ

العناية باألظافر؛ خدمات التدليك؛ خدمات الحمامات العامة لألغراض الصحية، خدمات 

 ( دون غيرهـــــــــــــا11فاحصي النظر الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

اص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خ



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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بولندى الجنسية -اليزبيتا انجلوت زبيجنيف انجلوت سبوكا سيفيلنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بولندا -برزيميسل  311-33-ايه  18يو ال . جرونفالدزكا

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

الرعاية الصحيه و الجمال لالنسان و الحيوان ، صالونات التدليك ، المراكز  - 11الفئة 

الصحيه و صالونات السبا ، حمامات البخار ، خدمات التشميس ، خدمات العالج 

التجميل ، العناية باظافر اليدين ، بالعطور ، خدمات تسريح الشعر ، خدمات صالونات 

العناية باظافر القدمين ، الوشم ، تنظيف الحيوانات والعناية بها ، تنسيق الزهور ، 

خدمات العناية بالجمال ، االستشارات وتقديم المشورة المتعلقة بالرعاية الصحية 

بالجمال ،  والجمال لالنسان او الحيوان ، االستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة

االستشارات وتقديم المشورة المتعلقة بمستحضرات التجميل ، االستشارات وتقديم 

المشورة فيما يتعلق بالعناية بالجسم ، االستشارات وتقديم المشورة بشأن العناية بالبشرة 

، المعلومات وتقديم المشورة بشأن الجمال ، االستشارات والخدمات االستشارية على 

خدمات االستشارية وتقديم المشورة بشأن وضع الماكياج او ازالتة ، المكياج ، ال

االستشارات عبر االنترنت وتقديم المشورة بشأن المكياج ، خدمات مكياج ، الخدمات 

االستشارية وتقديم المشورة عن مستحضرات التجميل ، الخدمات الطبية الواردة بالفئة 

 دون غيرها 11
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    1321503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد    -مادوك اند برايت اى بى اوفيس  -عبد الوهاب مصطفى كمال عبد القادر 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الزمالك  00800 ص ب -01شقة  -الدور الرابع  -شارع الدكتور محمود عزمي  03

 مصر   -القاهرة 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية من  - 15الفئة 

النماذج والتصميمات الصناعية حقوق المؤلف  -العالمات التجارية  -)براءات االختراع 

 دون غيرها . 15( بالفئة 
 

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

وغيرها  713124العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أوراس أنفست هولدنج إنك. ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 .مالطا  0511شارع في. ديميش فلوريانا اف ار ان 1

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 15الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه  -عبد اللطيف جميل أى بي ار المحدودة   

 طبقا لقوانين جزر القنال البريطانيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بي ،جزر القنالار  0 0ايسبالند ،شارع هيلير ، جيرسي ،جيه اى 05

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمالت الشخصية واالجتماعية التى يقدمها االخرون لتلبية احتياجات  - 15الفئة 

 15االفراد بالفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 واليات المتحدة االمريكيةال  - 92019واشنطن   -تيرى افنيو ان سياتل  101

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين والمتضمنة عمل ترتيبات  - 15الفئة 

الطلبات والحجوزات الخاصة وتوفير معلومات متعلقة بالمستهلك لتلبية حاجات الفرد، 

والتعليقات في مجال القانون  خدمات التواصل االجتماعي، توفير المعلومات واألخبار

والموضة وأنماط الحياة البشرية المتنوعة والنمو الشخصي، الخدمات القانونية، خدمات 

األمن لحماية الممتلكات واألفراد، توفير قواعد بيانات الحاسوب على الخط مباشرة 

)اإلنترنت( وقواعد بيانات قابلة للبحث على الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجال 

لتواصل االجتماعي، توفير موقع تواصل إجتماعي ألغراض الترفيه، توفير خدمات ا

التواصل االجتماعي ألغراض التعليقات والمقارنة والتعاون واإلستشارة والنصح 

والمناقشة والبحث ومشاركة المعلومات والفهرسة وموقع المعلومات والترفيه، خدمات 

بلة للبحث تتضمن الصوت والفيديو والمحتوى التسوق الشخصية، توفير قاعدة بيانات قا

السمعبصري المتاح عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت 

عن بعد الالسلكية في مجال التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )اإلنترنت(. بالفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  15رقم 
 

التنازل عن كل مقطع على حدى  -حق اسبقية   االشتراطات        :      منح الطالب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد  مصري الجنسيه    -شركة رشا خالد شركاوها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  -ميدان التحرير  -مصري امام المتحف ال -ش شامبليون 1

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  15جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 15الفئة 
 

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

(  rertrprE Ie  aIEsمستشارون ملكيه فكريه ) -
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المحمدية  لالجهزة الكهربائية _فردى _مصرى    -محمد احمد محمد حسين المنشاوى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 احمد عصام الدين اسماعيل مركز بلبيس _الشرقية ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك

 05 - 01 -03 -08 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.دون غيرها08جميع منتجات الفئة ) - 08الفئة 

 ( دون غيرها03جميع منتجات الفئة ) - 03الفئة 

 (.دون غيرها01جميع منتجات الفئة) - 01الفئة 

 غيرها (دون05جميع منتجات الفئة ) - 05الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 05 - 01 -03 -08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 08الفئة 

 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 

 

 05يع المنتجات الواردة بالفئة رقم جم - 05الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس   -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 1 - 3 -8 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.دون غيرها0جميع منتجات الفئة رقم ) - 0الفئة 

 ( عدا السالقون8جميع منتجات الفئة رقم ) - 8الفئة 

 ن غيرها(.دو3جميع منتجات الفئة رقم ) - 3الفئة 

 ( دون غيرها1جميع منتجات الفئة رقم ) - 1الفئة 
 

--االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -ى المحمدية للالجهزة الكهرائية _فرد-محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك احمد عصام الدين اسماعيل مركز بلبيس _الشرقية

 1 - 3 -8 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 غيرهادون  8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

----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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -يد امين خضر احمد س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم  -ترسا  -شارع مسجد عكاشه  3

 82 - 85 -01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 01الفئة 

 85جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 85الفئة 

 82الفئه جميع المنتجات الوارده ب - 82الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321915 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ية (شركة مصر االندلس  لالستثمار والتنمية الزراعية )شركة مساهمة مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( المنطقة الصناعية الثانية _مدينة النوبارية الجديدة _020قطعة رقم )

 30 - 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.01مطبوعات الشركة بالفئة رقم ) - 01الفئة 

 (.30االعالف بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم)  - 30الفئة 
 

:      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311ض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب:  مدينة الريا

 ، المملكة العربية السعودية  00530البريدى:  

 38 - 31 -89 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 89جميع منتجات الفئة  - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب : 

 ، المملكة العربية السعودية  00530البريدى:  

 38 - 30 -31 -89 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 89جميع منتجات الفئة  - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 

 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية -شركة اسواق عبد هللا العثيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الرمز  10311الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب :  مدينة الرياض  ، حى

 ، المملكة العربية السعودية 00530البريدى  

 38 - 30 -31 -89 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 89يع منتجات الفئة جم - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلون 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325218 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى . ص . ب 

 المملكة العربية السعودية  00530البريدى  

 38 - 30 -31 -89 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 89جميع منتجات الفئة  - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب: 

 المملكة العربية السعودية  00530البريدى  

 38 - 30 -31 -89 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01 جميع منتجات الفئة - 01الفئة 

 89جميع منتجات الفئة  - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1359581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/00/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامنية -شركة طلس للتجارة و الصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شاغور بساتين 0809دف الشوك الشارع العام العقار رقم 

 38 - 30 -31 -01 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3واردة بالفئة المنتجات ال - 3الفئة 

 5المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 01مطبوعات االشركه والمناديل الورقيه الواردة بالفئة  - 01الفئة 

 دون غيرها 31منتجات الفئة  - 31الفئة 

 30المنتجات الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 دون غيرها 38منتجات الفئة  - 38الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1325211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب : 

 كة العربية السعودية ، الممل 00530البريدى : 

 38 - 30 -01 -00 -9 -3 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 

 01ة جميع منتجات الفئ - 01الفئة 

 30جميع منتجات الفئة  - 30الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1352132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مفدى لمعى مساك شحاتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز القوصية  -بملك نادى لمعى مساك  -رزقة الدير المحرق  

 01 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم ) - 3الفئة 

 01بالفئة رقم  المناديل الورقية الواردة - 01الفئة 
 

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

التجارى 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1352139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مفدى لمعى مساك شحاتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز القوصية  -بملك نادى لمعى مساك  -رزقة الدير المحرق  

 01 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم ) - 3الفئة 

 01المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1352121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مفدى لمعى مساك شحاتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز القوصية  -بملك نادى لمعى مساك  -رزقة الدير المحرق 

 01 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم ) - 3الفئة 

 01المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1395092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -نشوى عبد المتولى حبشى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ن الدقهليه برهتوش السنبالوي

 01 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المنظفات الصناعيه  3جميع منتجات الفئه  - 3الفئة 

 ماعدا المناديل الورقيه والمطبوعات 01جميع منتجات الفئه  - 01الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

111 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المحمدية  لالجهزة الكهربائية_فردى _مصرى  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلبيس _الشرقية ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك احمد عصام الدين اسماعيل مركز

 09 - 02 -03 -01 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.دون غيرها01جميع منتجات الفئة) - 01الفئة 

 (.دون غيرها03جميع منتجات الفئة) - 03الفئة 

 ( دون غيرها02جميع منتجات الفئة) - 02الفئة 

 (.دون غيرها09جميع منتجات الفئة) - 09الفئة 
 

---   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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس  -ك احمد عصام الدين اسماعيل مل -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 09 - 02 -03 -01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 

 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 

 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 

 

 09منتجات الواردة بالفئة رقم جميع ال - 09الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فيرادو للصناعات الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الزعيم امام  -ابراج الشرطة-ش الهرم  033

 80 - 03 -00 -9 -2 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 00المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 03المنتجات الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 80المنتجات الواردة بالفئة  - 80الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

114 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321318 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ولية محدودة شركة ذات مسئ -فيرادو للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -امام الزعيم -ابراج الشرطة -ش الهرم  033

 80 - 03 -00 -9 -2 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 00المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 03المنتجات الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 80المنتجات الواردة بالفئة  - 80الفئة 
 

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

الحروف كل على حدى



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321589 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيميك  -المجموعة المصرية لاللكتروميكانيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -شارع محمد المقريعى    81

 35 - 03 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 .00مواد تكييف والتهوية وامداد المياة الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 03مواد العزل الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 

  00فى مجال الفئة رقم  35االستيراد والتصدير بالفئة رقم  - 35الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى   sVDروف اى فى اس الح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-مجدى لطفى السيد وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نورة _النزهة _القاهرةحسن الدبيكى من شارع المدينة الم 3

 33 - 35 -88 -03 -8 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات الواردة بالفئة - 0الفئة 

 8المنتجات الواردة بالفئة - 8الفئة 

 03المنتجات الواردة بالفئة - 03الفئة 

 88المنتجات الواردة بالفئة - 88الفئة 

 (028203288غيرها ) فى مجال الفئات  دون 35الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

 (028203288دون غيرها ) فى مجال الفئات  33الخدمات الواردة بالفئة  - 33الفئة 
 

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

فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311183 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/10/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سمكو لالستيراد والتصدير  -أحمد محمود عبد الرحمن محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدرب االحمر  -درب سعادة  -حارة   الست بيرم  5

 35 - 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03المنتجات البالستيكية الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 03فى مجال الفئة  35االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 35الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  - SE HTROZHاتش ايه ستورز   -شركاه  حسن محمد حسن عبده و

 بسيطة

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -عابدين  -  8محل رقم  -الدور االرضى  -ش طلعت حرب و ياخذ ش سكة الفضل 85

 القاهرة 

 85 - 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02منتجات الشنط و المنتجات الجلدية بالفئة رقم  - 02الفئة 

  85منتجات االحذية الواردة بالفئة رقم  - 85الفئة 
 

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

كال على حدى  AHالتنازل عن الحروف اتش ايه  -باستخدامها مجمعة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المحمدية  لالجهزة الكهربائية_فردى _مصرى  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك احمد عصام الدين اسماعيل مركز بلبيس _الشرقية

 81 - 83 -88 -81 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.دون غيرها81جميع منتجات الفئة) - 81الفئة 

 (.دون غيرها88جميع منتجات الفئة ) - 88الفئة 

 (.دون غيرها83جميع منتجات الفئة) - 83الفئة 

 ( دون غيرها81جميع منتجات الفئة) - 81الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1322135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -س مركز بلبي -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 81 - 83 -88 -81 : المةــــــات العـــفئ
 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 81الفئة 

 

 88جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 88الفئة 

 

 83جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 83الفئة 

 

 81جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 81الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة نيوستار الدولية  لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -سامح تقوى صديق

 فرد -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -ح الزعيم شارع الهرم امام مسر 033ابرج الشرطة 01

 80 - 00 -9 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 13جميع منتجات الوارده بالفئة  - 3الفئة 

 19جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 00جميع منتجات الفئة - 00الفئة 

 80جميع منتجات الفئة  - 80الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة ايجيبت  اليكتريك مايكل صبحى لبيب وشريكيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية 015ن رمضان القطعة رقمالمنطقة الصناعية طريق بلبيس _العاشر م

 80 - 00 -9 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 00المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 رهادون غي 80المنتجات الواردة بالفئة  - 80الفئة 
 

وغيرها 772403االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة توصية بسيط -المود لالستيراد والتصدير  -شركة ممدوج ميالد سيفين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدنية نصر  013شارع محمد فهيم الحى السابع بلوك 85

 81 - 83 -88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 88جميع منتجات الفئة  - 88الفئة 

 دون غيرها 83جميع منتجات الفئة  - 83الفئة 

 دون غيرها 81جميع منتجات الفئة  - 81الفئة 
 

----ات        :      االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة سمتيس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المغرب -الدار البيضاء   -عين السبع   -  01كلم  001طريق 

 85 - 81 : المةــــــات العـــفئ
 

اقمشة  -مطرزات من النسيج  -طباعة وصباغة االنسجة  -المنسوجات  - 81الفئة 

 ( دون غيرها81حريرية لطباعة الرسوم الواردة بالفئة )

اغطيه الوجه )خمار او  -اللفاعات  -الطرحات  -الوشاحات  -الشاالت   - 85الفئة 

 ( دون غيرها85ية لالذنين وجميعها واردة بالفئة رقم )اغط -حجاب( اغطية الرأس 
 

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

التجارى والموقع االلكترونى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 82 - 83 -81 -85 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.85جميع منتجات الفئة رقم ) - 85الفئة 

 (81جميع منتجات الفئة رقم ) - 81الفئة 

 (.83جميع منتجات الفئة رقم ) - 83الفئة 

 (.82جميع منتجات الفئة رقم ) - 82الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -المحمدية للالجهزة الكهرائية _فردى -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك احمد عصام الدين اسماعيل مركز بلبيس _الشرقية

 82 - 83 -81 -85 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 85جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 85الفئة 

 دون غيرها 81جميع المنتجات الواردة بالفئة - 81الفئة 

 دون غيرها 83جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 83الفئة 

 دون غيرها 82جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 82الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    1323128 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية -فيرارى اس.بى.ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، مودينا ، ايطاليا  0013فيا ايميليا ايست 

 82 - 85 -08 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

بية؛ النظارات الشمسية؛ نظارات مضادة للتوهج؛ النظارات النظارات الط - 9الفئة 

الواقية الستخدامات الرياضية؛ النظارات الواقية للسباحة؛ علب النظارات والنظارات 

الشمسية؛ عدسات النظارات والنظارات الشمسية؛ أطرات النظارات والنظارات 

والنظارات الشمسية؛ الشمسية؛ سالسل النظارات والنظارات الشمسية؛ حبال النظارات 

العدسات الالصقة؛ نظارات مكبرة ]بصرية[؛ العلب المعدة لعدسات الالصقة؛ النظارات 

ثالثية األبعاد؛ النظارات الذكية؛ علب المناظير الثنائية؛ البرامج المسجلة لأللعاب 

المحمولة باليد مع الشاشات البلورية السائلة؛ برمجيات األلعاب اإللكترونية لألجهزة 

اإللكترونية المحمولة؛ برمجيات األلعاب اإللكترونية للهواتف الخلوية؛ برمجيات ألعاب 

الحاسوب؛ البرامج المسجلة لأللعاب االلكترونية؛ أشرطة ألعاب لالستخدام في أجهزة 

األلعاب اإللكترونية؛ خراطيش ألعاب الحاسوب؛ أشرطة ألعاب الفيديو؛ أقراص األلعاب 

لعاب الفيديو؛ أشرطة ألعاب الحاسوب؛ كاسيتات ألعاب الفيديو؛ اإللكترونية؛ أقراص أ

أدوات التحكم لالستخدام مع الحواسيب، عدا عن التي أللعاب الفيديو؛ شواحن أدوات 

التحكم؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ الفأرات آلالت ألعاب الفيديو؛ أجهزة 

محاكاة للتدريب الرياضي؛ عجالت القيادة المحاكاة لتوجيه والتحكم بالمركبات؛ أجهزة ال

ألجهزة الحاسوب؛ سماعات األذنين المستخدمة للتوصيل مع األلعاب المحمولة باليد؛ 

الحقائب والحافظات المعدة أو المهيأة على أشكال لحفظ الحواسيب؛ الحقائب المخصصة 

ة للحواسيب الشخصية المحمولة؛ الواقيات ألجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهز

االتصاالت بعيدة المدى على شكل مجوهرات؛ الشاشات اإللكترونية لعرض األرقام؛ 

القواميس اإللكترونية المحمولة باليد؛ الصفارات الرياضية؛ روبوتات التعليم؛ األغطية 

والحقائب الواقية ألجهزة الحاسوب اللوحية؛ مساند الفأرات؛ الهواتف النقالة؛ أغطية 

ت الهواتف النقالة؛ الرسوم القابلة للتحميل للهواتف النقالة؛ الهواتف النقالة؛ حامال

الحقائب والحافظات المعدة أو المهيأة على أشكال لحفظ الهواتف النقالة؛ قشط تعليق 

الهواتف النقالة؛ شواحن البطاريات للهواتف الخلوية؛ شواحن بطاريات الهواتف النقالة 

األغطية للهواتف الذكية؛ حامالت الهواتف  لالستخدام في المركبات؛ الهواتف الذكية؛

الذكية؛ الحقائب والحافظات المخصصة أو المشّكلة الحتواء الهواتف الذكية؛ قشط تعليق 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

الهواتف الذكية؛ شواحن بطاريات الهواتف الذكية؛ شواحن بطاريات الهواتف الذكية 

رقمية القابلة لالرتداء المستخدمة في السيارات؛ الساعات الذكية؛ األجهزة اإللكترونية ال

الستشعار وتسجيل وتخزين وإرسال واستقبال النصوص والبيانات والمقاطع الصوتية 

والصور وملفات الفيديو عبر شبكات االتصاالت، بما يتضّمن األجهزة التي تتصل 

بالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية للحواسيب والمساعدات الشخصية 

زة تسجيل األصوات وأجهزة نسخ األصوات ومواقع اإلنترنت؛ برمجيات الرقمية وأجه

الحاسوب واألجهزة اإللكترونية المتعلقة بما سبق، تحديدا لمراقبة ومعالجة وعرض 

وتخزين وإرسال البيانات المتعلقة بنشاطات المستخدمين البدنية والتقيد ببرامج الصحة 

اهات والمسافة واالرتفاع والسرعة والخطوات واللياقة وتحديد المواقع الجغرافية واالتج

المتممة ومستوى النشاط واحتراق السعرات الحرارية والمعلومات المالحية والمعلومات 

الجوية والبيانات االحصائية البيولوجية؛ برمجيات الحاسوب للدخول إلى والبحث في 

الذكية؛ شواحن قواعد البيانات المتعلقة بأي مما سبق؛ شواحن البطاريات للساعات 

البطاريات للساعات الذكية المستخدمة في المركبات؛ الفأرات )ملحقات حاسوبية 

طرفية(؛ مساند الرسغ لالستخدام مع أجهزة الحاسوب؛ اجهزة الحاسوب الشخصية 

المحمولة؛ برامج برمجيات الحاسوب، المسجلة أو القابلة للتحميل؛ شاشات عرض 

لرقمية الشخصية؛ الخوذ الواقية؛ بدالت سباق السيارات الفيديو لالرتداء؛ المساعدات ا

الواقية للحرائق ألغراض الحماية؛ دروع الوجه للوقاية ضد الحوادث واألشعة 

والحرائق؛ القفازات للوقاية في الحوادث؛ األقنعة للوقاية ضد الحوادث واألشعة 

للحماية ضد والحرائق؛ األحذية للوقاية ضد الحوادث واألشعة والحرائق؛ الجزم 

الحوادث واألشعة والحرائق؛ األجهزة الواقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ 

المالبس للحماية ضد الحرائق واألشعة والحرائق؛ الثياب للحماية ضد الحريق؛ 

األقراص المدمجة التي تعرض سباقات السيارات وتاريخ مصنعي السيارات؛ أقراص 

السيارات وتاريخ الشركات المصنعة للسيارات؛  الفيديو الرقمية التي تعرض سباقات

األقراص المدمجة التي تعرض السيارات عالية األداء والسيارات؛ أقراص الفيديو 

الرقمية التي تعرض السيارات عالية األداء والسيارات؛ ملفات الصور القابلة للتحميل؛ 

ة للتحميل؛ أجهزة فحص ملفات الفيديو القابلة للتحميل؛ المنشورات اإللكترونية، القابل

السرعة للمركبات؛ أطقم األسالك الكهربائية للسيارات؛ آالت التصوير للرؤية الخلفية 

للمركبات؛ أجهزة التوجيه األوتوماتيكية للمركبات؛ المؤشرات التلقائية للضغط 

المنخفض في عجالت المركبات؛ منظمات الفولتية للمركبات؛ مسجالت األميال 

ات؛ المجموعات المستخدمة عن بعد للهواتف الخلوية؛ األقفال المقطوعة للمركب

الكهربائية للمركبات؛ المفاتيح اإللكترونية للسيارات؛ وحدات التحكم ألنظمة اإلقفال 

المركزية للمركبات؛ أجهزة المالحة للمركبات )حواسيب على متن المركبات(؛ 

ة للمركبات؛ أجهزة تسجيل المراكمات اإللكترونية للمركبات؛ المراكمات الكهربائي

الكيلومترات للمركبات؛ أجهزة الراديو للمركبات؛ تلفزيونات السيارات؛ أجهزة التحكم 

عن بعد؛ كوابل التشغيل للمحركات؛ أجهزة تنظيم الحرارة للمركبات؛ مثلثات التحذير 

عند تعطل المركبات؛ مفاتيح إبطال عمل األكياس الهوائية للسيارات؛ المغناطيسات؛ 

 3مغناطيسات للتزيين؛ الحبال المعدة خصيصا لحمل الهواتف الخلوية، مشغالت إم بيه 

وآالت التصوير وكاميرات الفيديو والنظارات الطبية والنظارات الشمسية والبطاقات 

المغناطيسية المرمزة؛ الحافظات المصنوعة خصيصاً لألجهزة واألدوات الفوتوغرافية؛ 

قراص المضغوطة؛ الحافظات المعدة لمشغالت أقراص الحافظات المعدة لمشغالت األ

؛ المحتويات المسجلة؛ قواعد 3الفيديو الرقمية؛ الحافظات المعدة لمشغالت ام بيه 

البيانات اإللكترونية؛ التسجيالت الصوتية؛ التسجيالت المرئية؛ بطاقات الدارات 
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معدّات تكنولوجيا المتكاملة ]بطاقات ذكية[؛ البرمجيات ؛ أنظمة تشغيل الحواسيب؛ 

المعلومات والمعدات السمعية البصرية؛ معدّات االتصاالت؛ معدات الشبكات الحاسوبية 

ومعدّات اتصال البيانات؛ معدات البث؛ الهوائيات؛ أجهزة تخزين الذاكرة؛ آالت 

التصوير الضوئية ؛ ماسحات الصور؛ الطابعات؛ معدات وتجهيزات معالجة البيانات 

ميكانيكية( ؛ اجهزة اصدار البطاقات االوتوماتيكية؛ محطات الدفع )الكهربائية وال

االلكترونية وأجهزة صرف وفرز األموال؛ آليات التي تدار بقطع النقد؛ أجهزة 

الحواسيب الطرفية؛ أجهزة الحاسوب ؛ محتويات وقطع الحاسوب؛ أجهزة التصوير 

ة ومستقبالت الراديو؛ أجهزة الفوتوغرافي واألجهزة السمعية / المرئية؛ األجهزة الصوتي

العرض وأجهزة االستقبال التلفزيوني وأجهزة األفالم والفيديو؛ أجهزة التقاط الصور 

وأجهزة التحميض؛ كابالت اإلشارة لتكنولوجيا المعلومات والصوت والصورة 

واالتصاالت بعيدة المدى؛ الممغنطات ومزيالت المغنطة؛ األجهزة واألدوات والكوابل 

ء؛ األجهزة واألدوات لتراكم وتخزين الكهرباء؛ الخاليا الكهروضوئية؛ للكهربا

المكونات الكهربائية وااللكترونية؛ الكابالت واألسالك الكهربائية؛ الدارات الكهربائية 

ولوحات الدارات؛ األجهزة البصرية ومحسنات ومصححات الصور؛ المحسنات 

لطبية؛ أجهزة السالمة واألمن وأجهزة البصرية؛ أجهزة أشعّة الليزر ، لغير الغايات ا

الوقاية واإلشارة؛ معدات اإلنذار والتحذير؛ اجهزة التحكم بالدخول؛ معدات الغوص؛ 

أجهزة المالحة والتوجيه والتتبع واالستهداف وأجهزة إعداد الخرائط ؛ أدوات المراقبة؛ 

لمعايرة؛ مسجالت أجهزة االستشعار والتتبع؛ أدوات القياس، والعد وأدوات المحاذاة وا

البيانات والمسجالت؛ محاكيات أجهزة القياس؛ أجهزة المراقبة الكهربائية؛ األجهزة 

واألدوات العلمية وللبحث والمالحة والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائية 

والمقاطع السمعية البصرية والبصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس وإرسال 

الفحص واالختبار وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعدّات االشارات والتتبع و

التوصيل والتشغيل والتحويل والتجميع والتنظيم أو التحكم بتوزيع أو استخدام الكهرباء؛ 

أجهزة وأدوات تسجيل واإلرسال ونسخ أو معالجة الصوت أو الصور أو البيانات؛ 

الحاسوب ووسائط التسجيل والتخزين  الوسائط المسجلة والقابلة للتنزيل وبرمجيات

الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت 

تسجيل النقد واآلالت الحاسبة؛ أجهزة الحاسوب واألجهزة الملحقة بالحواسيب؛ بدالت 

السباحين غوص وأقنعة الغواصين وسدادات أذن للغواصين ومشابك اآلنف للغواصين و

 وقفازات للغواصين وأجهزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء الحرائق. 

: السيارات؛ العربات؛ سيارات السباق؛ السيارات الرياضية؛ 08الفئة  - 08الفئة 

األجزاء الهيكلية للسيارات ولسيارات السباق والسيارات الرياضية والمركبات البرية 

؛ قطع الغيار وإكسسوارات السيارات وسيارات السباق والمركبات الجوية والمائية

والسيارات الرياضية والمركبات البرية والمركبات الجوية والمائية؛ مركبات كهربائية؛ 

المركبات الهجينة؛ المحركات، الكهربائية للمركبات البرية؛ محركات المركبات البرية؛ 

ركبات )مشكلة( ؛ اغطية عجالت مقاعد للمركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ أغطية للم

التوجيه للمركبات؛ أغطية مقصورات األمتعة )أجزاء من مركبات(؛ مستلزمات التنجيد 

لفرش المركبات؛ الستائر المخصصة للسيارات؛ مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ مساند 

األيدي لمقاعد السيارات؛ حامالت الزالجات للسيارات؛ والعات السيجار للسيارات؛ 

لرقع المطاطية الالصقة لتصليح اإلطارات الداخلية؛ أطقم معدات التصليح لألنابيب ا

الداخلية؛ حامالت األمتعة للمركبات؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ وسائد مقاعد 

السيارات؛ اطارات هوائية؛ أغلفة لإلطارات الهوائية )إطارات(؛ اإلطارات الداخلية 

دة لتثبيت قطع السيارات على أجسام السيارات؛ لإلطارات الهوائية؛ المشابك المع
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عزقات تثبيت دواليب المركبات؛ مقطورات ]مركبات[؛ الدراجات الهوائية وقطع الغيار 

؛ الدراجات وقطع الغيار والملحقات المتعلقة بها ، 08والملحقات المتعلقة بها ، في الفئة 

ر والملحقات المتعلقة بها ، في ؛ دراجات هوائية ثالثية العجالت وقطع الغيا08في الفئة 

؛ زالجات الدفع باألرجل؛ أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛ أحزمة األمان 08الفئة 

للتثبيت لمقاعد المركبات؛ أكياس هواء ]أجهزة أمان في السيارات[؛ اجهزة منع 

االنزالق إلطارات المركبات؛ مقاعد األمان لألطفال للمركبات؛ أجهزة منع السرقة 

ارات؛ عربات األطفال؛ أغطية عربات األطفال؛ حماالت األطفال )أجزاء من للسي

عربات األطفال(؛ العربات المدفوعة يدويا ]عربات االطفال[؛ أغطية لعربات المدفوعة 

يدويا؛ الحقائب المخصصة لعربات األطفال والكراسي المدفوعة باليد؛ جوارب تغطية 

وعة باليد؛ مظالت الهبوط؛ العربات ذات األرجل لعربات األطفال والكراسي المدف

العجلتين؛ حماالت الزالجات؛ عربات الغولف؛ دراجات الدفع )مركبات(؛ عربات 

التسوق والعربات المدفوعة باليد ؛ وسائل النقل؛ المركبات؛ أجهزة النقل برا أو جوا أو 

 بحرا 

  - 85الفئة 

لرياح؛ المعاطف التي ترتدى السترات ]مالبس[؛ سترات التزلج؛ السترات المقاومة ل

فوق المالبس؛ المعاطف؛ معاطف العمل؛ المعاطف الواقية من المطر؛ الستر الصوفية 

المحبوكة؛ الكنزات الصوفية؛ القمصان؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ القمصان 

القطنية ذات الياقات؛ القمصان الرياضية؛ القمصان بدون أزرار؛ الكنزات الرياضية 

ضة؛ الكنزات؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ قمصان للرياضة؛ البنطلونات؛ الفضفا

السراويل القصيرة؛ السراويل القصيرة التي تغطي الركبة؛ ألبسة الجينز؛ التنانير؛ 

مالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة؛ بدالت الهرولة؛ بدالت التمارين الرياضية؛ 

ست على شكل ألبسة واقية؛ البدالت؛ البدالت الرياضية؛ أطقم سباق السيارات لي

الفساتين؛ القمصان النسائية الداخلية؛ المشابك]الحماالت[؛ أربطة المعاصم ]مالبس[؛ 

المراييل ]مالبس[؛ المالبس المكونة من أكثر من قطعة )ألبسة(؛ مالبس ممارسة 

؛ التمارين البدنية؛ المالبس الضيقة )أغطية للساق(؛ السراويل الضيقة )سراويل(

الشاالت ؛ النطاقات لالرتداء؛ أحزمة للنقود ]مالبس[؛ جيوب المالبس؛ ياقات 

]مالبس[؛ مشدات الجسم ؛ المالبس الجاهزة؛ المالبس الواقية من المطر؛ المالبس 

المضادة للبلل؛ مالبس لعبة الغولف، عدا عن القفازات؛ مالبس سائقي الدراجات 

مالبس الثلج؛ الكنزات الضيقة للتدفئة؛ مشدات النارية؛ مالبس التزلج؛ بدالت التزلج؛ 

تدفئة الركبة ]مالبس[؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ ربطات رأس رياضية للتعرق؛ 

الواقيات التي ترتدى فوق األحذية؛ أحزمة الواقيات التي ترتدى فوق المالبس؛ مناديل 

ة الرأس لالستحمام؛ الجيب المربّعة لتزيين البدل؛ مالبس الشاطئ؛ ثياب السباحة؛ أغطي

مالبس السباحة؛ سراويل السباحة؛ ألبسة السباحة؛ مالبس السباحة النسائية ذات 

القطعتين؛ أرواب االستحمام؛ المالبس الداخلية؛ مالبس داخلية للجزء السفلي من الجسم 

]مالبس داخلية[؛ البيجامات؛ األرواب النسائية؛ قمصان النوم؛ مالبس األطفال؛ ألبسة 

ال؛ مالبس ذات قطعة واحدة لألطفال؛ مراييل األطفال غير الورقية؛ أقمشة األطف

المريالت لألطفال واألطفال الرضع؛ مريالت لألطفال غير الورقية؛ أطقم المالبس 

الفضفاضة لألطفال ؛ أطقم المالبس الفضفاضة لألطفال الرضع؛ الثياب الفضفاضة 

س النوم للرضع )مالبس نوم(؛ أكياس لألطفال؛ مالبس األطفال حديثي الوالدة؛ أكيا

النوم الصغيرة لألطفال غير المسخنة كهربائيا )مالبس نوم(؛ أغطية تدفئة األقدام غير 

المدفأة كهربائيا؛ الجوارب؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ المالبس الضيقة؛ الجوارب 

األحذية الرياضية  الطويلة؛ االحذية؛ االحذية الرياضية؛ أحذية ممارسة التمارين البدنية؛



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

131 

 

 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

الخفيفة؛ الشباشب؛ أخفاف نسائية؛ الصنادل؛ الجزم؛ أحذية الرياضة؛ جزمات التزلج؛ 

جزمات بعد التزلج؛ حقائب جزمات التزلج؛ الزنوبات؛ القباقيب؛ صنادل االستحمام ؛ 

شباشب االستحمام؛ نعال أللبسة القدم؛ األجزاء العلوية من ألبسة القدم؛ لوازم معدنية 

سة القدم؛ النعال الداخلية؛ القطع األمامية لألحذية؛ كعاب لألحذية؛ كعوب لألحذية ؛ أللب

مستلزمات منع االنزالق لألحذية؛ حواشي األحذية؛ ربطات األحذية؛ ضبانات األحذية 

ألغراض غير طبية؛ أشرطة أصابع ]أجزاء من مالبس القدم[؛ ألسنة وأشرطة لألحذية 

الواقيات المطاطية لألحذية؛ مالبس الرقبة؛ األوشحة؛  و الجزمات؛ واقيات األحذية؛

المناديل المزركشة ]مناديل[؛ أوشحة الرقبة )مالبس(؛ ربطات العنق؛ القفازات 

]مالبس[؛ قفازات القيادة؛ قفازات التزلج؛ األحزمة ]مالبس[؛ أغطية لتدفئة األذنين 

بعات ]أغطية للرأس[؛ ]مالبس[؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ شاالت الفراء؛ الق

القبعات ؛ حواف القبعات األمامية؛ مظلالت القبعات )ألبسة رأس(؛ القبعات المسطحة 

المستديرة؛ أربطة الرأس ]مالبس[؛ القلنسوات )مالبس(؛ قبعات االستحمام؛ أغطية 

العينين للنوم؛ أقنعة الوجه والرقبة؛ بطانات الخوذ )أغطية الرأس(؛ حاجب الشمس 

أس[؛ أغطية لألذنين ]مالبس[؛ األقنعة الواقية من البرد؛ المالبس والبسة ]أغطية الر

 القدم وأغطية الرأس. 

  - 82الفئة 

أجهزة التسلية المخصصة لالستخدام مع شاشات عرض خارجية أو أجهزة العرض؛ 

أجهزة األلعاب المخصصة لالستخدام مع شاشات العرض الخارجية أو الشاشات؛ آالت 

المستخدمة مع التلفاز؛ آالت ألعاب الفيديو؛ أجهزة ألعاب التلفاز؛ أجهزة  ألعاب الفيديو

األلعاب؛ آالت التسلية اآللية والعاملة بالقطع النقدية؛ آالت التسلية عدا عن تلك 

المخصصة لالستخدام مع أجهزة التلفاز ومع شاشات العرض الخارجي أو أجهزة 

لمحمولة بالجيب؛ ألعاب الفيديو المصغرة العرض؛ أجهزة لعب ألعاب الفيديو المصغرة ا

المحمولة بالجيب؛ األلعاب اإللكترونية المصغرة المحمولة بالجيب؛ األلعاب والدمى 

المحمولة التي تتضمن وظائف اتصاالت بعيدة المدى؛ ألعاب الفيديو المحمولة باليد؛ 

ت المحمولة باليد االلعاب االلكترونية المحمولة؛ الدمى اإللكترونية المحمولة؛ الوحدا

للعب ألعاب الفيديو؛ آالت ألعاب الفيديو المنفصلة؛ معدات ألعاب الحاسوب؛ لوحات 

التحكم باأللعاب اإللكترونية المالئمة لالستخدام مع شاشة عرض خارجية أو جهاز 

العرض؛ أدوات التحكم بأجهزة األلعاب؛ أجهزة التحكم أللعاب الفيديو؛ الحقائب المكيفة 

جهزة ألعاب الفيديو المحمولة باليد ؛ الحقائب المكيفة خصيصا للوحات خصيصا أل

التحكم بألعاب الفيديو؛ أجهزة األلعاب؛ أيدي التحكم باأللعاب اإللكترونية المستخدمة مع 

لوحات األلعاب؛ لوحات األلعاب المحمولة باليد؛ ألعاب الفيديو المحمولة باليد؛ لوحات 

وحات ألعاب الفيديو المستخدمة مع شاشات العرض الخارجية المفاتيح أللعاب الفيديو؛ ل

أو الشاشات؛ حقائب الحمل الواقية المعدّة خصيصا للوحات ألعاب الفيديو المستخدمة مع 

شاشات العرض الخارجية أو الشاشات؛ ألعاب نماذج المركبات المصغرة؛ النماذج 

موذج المصغر لمركبات المصغرة للسيارات؛ النموذج المصغر لسيارات السباق؛ الن

السباق؛ نماذج الصور الظلية لسيارات السباق؛ نماذج ألعاب السيارات بالحجم الحقيقي؛ 

نماذج ألعاب المركبات بالحجم الحقيقي؛ نماذج لعبة عجلة القيادة بالحجم الحقيقي؛ نماذج 

فرق الراتينجات التي تقدم مشاهد السباق؛ نماذج المركبات المصغرة؛ نماذج مصغّرة ل

تصليح السيارات في مضامير سباق السيارات؛ نماذج األلعاب؛ ألعاب صناعة 

المركبات؛ ألعاب مركبات الشاحنات؛ ألعاب على شكل مركبات؛ ألعاب مسارات 

سيارات السباق؛ ألعاب عجالت القيادة؛ ألعاب مركبات السحب؛ لعبة الشاحنات مع 

لألطفال؛ ألعاب الركوب؛ ألعاب السيارات؛ ألعاب العربات التي تحرك بالدواسات 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

سيارات الركوب لألطفال التي تدفع بتحريك الدواسات أو العاملة بالبطاريات؛ ألعاب 

السيارات لألطفال التي تدفع بتحريك الدواسات أو العاملة بالبطاريات؛ ألعاب السيارات 

عاب سيارات التي يتم الركوب عليها، الكهربائية، التي تشكل نسخا للنماذج األصلية؛ أل

السباق لألطفال التي تدفع بتحريك الدواسات أو العاملة بالبطاريات؛ الدراجات ثالثية 

العجالت لألطفال )دمى(؛ محطات إيقاف سيارات السباق )ألعاب(؛ مسارات السباقات 

)ألعاب(؛ ألعاب الشاحنات؛ ألعاب المقطورات لنقل السيارات؛ ألعاب المركبات الذي يتم 

السلكيا؛ ألعاب السيارات المتحكم بها السلكيا؛ األلعاب على شكل محطات التحكم بها 

وقود؛ ألعاب على شكل كراجات السيارات؛ ألعاب على شكل معارض سيارات؛ ألعاب 

الهواتف؛ األلعاب القماشية المحشوة؛ ألعاب عجالت القيادة المصنوعة من المخمل؛ 

صممة لكي تثبت على مقاعد السيارات؛ الدُمى على شكل دببة؛ ورق اللعب؛ األلعاب الم

األلعاب المبطنة ألحزمة األمان؛ مستلزمات ترتيب األلعاب في المقعد الخلفي؛ ألواح 

المزالج؛ واقيات الكاحل )مستلزمات رياضية(؛ واقيات الكاحل لالستخدامات الرياضية؛ 

بالرجل  واقيات الكاحل المخصصة للتزلج ؛ واقيات الكاحل للتزلج ؛ دراجات الدفع

)ألعاب(؛ عصي صنع المراوح اليدوية والستخدامات التسلية )بضائع مبتكرة(؛ ألعاب 

العصي لصناعة المراوح اليدوية وألعمال التسلية على شكل أعالم )أدوات احتفاالت(؛ 

حبال التعليق لأللعاب؛ عربات حقائب لعبة الغولف؛ األدوات والمعدّات الرياضية؛ 

وصيد السمك؛ زعانف للسباحة؛ عوامات الطفو للسباحة؛ أحزمة معدّات صيد الحيوانات 

السباحة؛ قفازات السباحة؛ سترات للسباحة؛ عوامات األيدي القابلة للنفخ للسباحة؛ 

عوامات السباحة لالستخدامات الترفيهية؛ ألواح السباحة العائمة؛ الورق الملّون 

تكرة للحفالت(؛ لوازم الحفالت للحفالت؛ الورق الملّون الحلزوني للحفالت )بضائع مب

وهدايا الحفالت والهدايا؛ البالونات )لوازم حفالت(؛ القبعات الورقية للحفالت؛ زينة 

ألشجار عيد الميالد الصناعية؛ أجهزة ساحات األلعاب والمالعب؛ األلعاب والدمى 

؛ زينة وأدوات اللعب؛ أجهزة ألعاب الفيديو؛ أدوات ممارسة التمارين البدنية والرياضة

 شجر عيد الميالد. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مصريه مؤلفه وقائمه وفقا لقانون  -شركة ايديتا لصناعه الحلويات 

 المصري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -الجيزه  -امبابه  -وراق الحضر  -حمد سالم شارع م 1

 31 - 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 -"اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 89الفئة 

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

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

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

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

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

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

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

بده بندق زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، ز

 " 89الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، سجق، جبن، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

"البن و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم  - 31الفئة 

مقام البن، الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و 

الخبز و البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص  المخبوزات،

، حلويات السكر، حلويات سكرية، حلوى البنبون و المصاصات، الكراميل )حلوى(، 

اللبان )علكة(، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، 

ت للكيك بخالف الزيوت العطرية، موزيل، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكها

كسترد، أقراص سكرية ) حلويات فوندان(، قطع حلوى )حلويات(، حلوى المرزبان، 

أقراص محلة )حلويات(، حلويات بالنعناع، بتى فور )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، 

حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة مثل فطائر الكرواسان و فطائر 

و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، البـيـتى فور )كعك(، أصابع الباتيه 

البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية ، و المثلجات ، عســـــــــــل النحل و العسل 

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –وق الخميرة الخميرة و مسح -األسود 

 "  31التوابل، البهارات و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

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

(xpllesالتنازل عن جيليكس  ) -وغيرها  434220العالمه 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

احمد سمير محمد السيد عوض و شريكيه )السرايا لالستثمار الصناعي و الزراعي ( 

 شركة توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -طلخا  -انور االفندي  ش 01 - 0الدور االول شقه 

 31 - 89 : المةــــــات العـــفئ
 

  89جميع انواع منتجات الفئه  - 89الفئة 

 31جميع انواع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    1325522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه  -بوم بلس للتجارة والتصنيع ) ش.م .م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهراء  -القطامية  -منطقة االستثمار  -مشروع مدينة الياسمين  3عقار  311شقة 

 لقاهرةا -المعادى 

 31 - 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89زيوت الطعام بكافة انواعها بالفئة  - 89الفئة 

 31المكرونة والدقيق بالفئة  - 31الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

137 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -لتجارة الدولية و التوزيع شركة جو فارما ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شارع شبرا  031

 81 - 5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 

  5المنتجات الواردة بالفئه   - 5الفئة 

  81منتجات الواردة بالفئه  - 81الفئة 
 

تعهد مالك العالمه -:      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج      االشتراطات  

باستخدامها في مجموعها 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصية بسيطة شركة ت -شركة بريتوفار لالدويه سامر تقوى صديق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امام مسرح الزعيم   -ابراج الشرطة  -ش الهرم 033

 38 - 30 -31 -89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89المنتجات الواردة فى الفئة  - 89الفئة 

 31المنتجات الواردة فى الفئة   - 31الفئة 

 30ئةالمنتجات الواردة فى الف  - 30الفئة 

 38المنتجات الواردة فى الفئة  - 38الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز بلبيس   -ملك احمد عصام الدين اسماعيل   -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 38 - 30 -31 -89 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( عدا الزيوت والسمن89تجات الفئة رقم )جميع من - 89الفئة 

 (.31جميع منتجات الفئة رقم ) - 31الفئة 

 (30جميع منتجات الفئة رقم ) - 30الفئة 

 (.38جميع منتجات الفئة رقم ) - 38الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية    -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس   -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 38 - 30 -31 -89 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا السمن  89جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 89الفئة 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 31الفئة 

 30جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 

 38جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 38الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكيه محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين  -بى آر آى بى هولدر  ال ال سى 

 والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -  18180 -ماساتشوستس  -كانتون  -رويال ستريت  031

 38 - 31 : المةــــــالعات ـــفئ
 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية ؛ أرز؛ التابيوكا و الساغو والدقيق  - 31الفئة 

ومستحضرات مصنوعة من الحبوب ؛ الخبز والمعجنات والحلويات. المثلجات. السكر 

ت ، العسل ، العسل األسود ؛ الخميرة ، مسحوق الخبز. ملح؛ خردل؛ الخل ، الصلصا

)البهارات( ؛ التوابل، الثلج ؛البوظة وكعك البوظة ومثلجات البوظة والزبادي المجمد 

والكاسترد المجمد والصلصات وعصائر الفاكهة المركزة المستخدمة في المثلجات 

وكريمة اللوز المحمر في السكر المستخدم في المثلجات والشراب المثلج والمثلجات 

ت الطعام المستخدمة في صنع المثلجات والمشروبات والشربات والكعك والحلوى ونكها

من النوع المثلج بنكهة القهوة والقهوة والمشروبات التي أساسها القهوة والشاي 

والمشروبات التي أساسها الشاي والكاكاو والمشروبات التي أساسها الكاكاو . بالفئة رقم 

31  

من المشروبات غير الكحولية ؛  البيرة؛ المياه المعدنية والغازية وغيرها - 38الفئة 

 مشروبات الفواكه

وعصائر الفاكهة ؛ الشراب وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات المشروبات 

غير الكحولية؛ المشروبات من النوع المثلج بنكهة الفاكهة؛ عصائر الفواكه المثلجة 

 38)سموزي( بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

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

714031العالمة 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

انين شركة امريكيه محدودة المسئوليه  مؤلفة طبقا لقو -بى آر آى بى هولدر  ال ال سى 

 والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 18180رويال ستريت كانتون ماساتشوستس  031

 38 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية ؛ أرز؛ التابيوكا و الساغو والدقيق  - 31الفئة 

الحبوب ؛ الخبز والمعجنات والحلويات. المثلجات. السكر ومستحضرات مصنوعة من 

، العسل ، العسل األسود ؛ الخميرة ، مسحوق الخبز. ملح؛ خردل؛ الخل ، الصلصات 

)البهارات( ؛ التوابل، الثلج ؛البوظة وكعك البوظة ومثلجات البوظة والزبادي المجمد 

مستخدمة في المثلجات والكاسترد المجمد والصلصات وعصائر الفاكهة المركزة ال

وكريمة اللوز المحمر في السكر المستخدم في المثلجات والشراب المثلج والمثلجات 

والشربات والكعك والحلوى ونكهات الطعام المستخدمة في صنع المثلجات والمشروبات 

من النوع المثلج بنكهة القهوة والقهوة والمشروبات التي أساسها القهوة والشاي 

 لتي أساسها الشاي والكاكاو والمشروبات التي أساسها الكاكاو .والمشروبات ا

البيرة؛ المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية ؛  - 38الفئة 

 مشروبات الفواكه

وعصائر الفاكهة ؛ الشراب وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات المشروبات 

المثلج بنكهة الفاكهة؛ عصائر الفواكه المثلجة  غير الكحولية؛ المشروبات من النوع

 )سموزي(

 
 

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

وغيرها 714031بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1331133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/8101 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  - 31القطعة رقم   -  E3المنطقة الصناعية   -مدينة العاشر من رمضان  

 89 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3ة بالفئة رقم جميع المنتجات الوارد - 3الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية  -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 31 - 35 -31 -33 : المةــــــات العـــفئ
 

 (33جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 33الفئة 

 (31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 31الفئة 

( فى مجال الفئات 35االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة ) - 35ئة الف

80/00/9/3. 

 (.31جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 31الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية   -ن المنشاوى محمد احمد محمد حسي

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 31 - 35 -31 -33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33ة رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ - 33الفئة 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 

-3فى مجال الفئات  35االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 

9-00-80 

 31جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المجموعة المصرية لاللكتروميكانيك ايجيميك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع محمد المقريعى _مدينة نصر _القاهرة  81

 35 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 .00مياة الواردة بالفئة رقممواد تكييف والتهوية وامداد ال - 00الفئة 

 فى مجال المنتجات السابقة. 35االستيراد والتصدير بالفئة  - 35الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايه بارت اوتو للتجارة و الصناعة ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القطامية  -ارضى المروحة  9قطعة رقم 

 35 - 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 (08ر السيارات و معدات السيارات الواردة بالفئة رقم )قطع غيا - 08الفئة 

( فى مجال قطع غيار و معدات السيارات 35استيراد و تصدير بالفئة رقم ) - 35الفئة 

 08بالفئة رقم 
 

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

مقطع 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب:  

 ،المملكة العربية السعودية  00530ى : البريد

 13 - 39 -35 -38 -31 -89 -80 -01 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 80جميع منتجات الفئة  - 80الفئة 

 89جميع منتجات الفئة   - 89الفئة 

 31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 38جميع منتجات الفئة  - 38الفئة 

 38،  31،  89،  80،  01،  5فى مجال الفئات  35خدمات الفئة   - 35الفئة 

 38،  31،  89،  80،  01،  5فى مجال الفئات  39خدمات الفئة   - 39الفئة 

 13خدمات الفئة  - 13الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323313 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

00/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -المطلوب للتسويق واالستشارات العقارية )ش ذ م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض م التجمع االول القاهرة الجديدة القاهرة - 0شقةرقم  3شارع البنفسج  819

 10 - 39 -32 -35 -80 -01 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 01جميع منتجات الفئة  - 01الفئة 

 80جميع منتجات الفئة  - 80الفئة 

 35جميع خدمات الفئة  - 35الفئة 

 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 

 39جميع خدمات الفئة  - 39الفئة 

 10جميع خدمات الفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -والتصدير  ش.م.م   -المستثمرون المتحدون لالستيراد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الوراق  -جزيرة محمد  -كفر الحما  -شارع المرحوم رفعت فرج صالح 

 35 - 01 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 

 01المنتجات الوارده بالفئه  - 01الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن الوارده  - 35الفئة 

  01-1فى مجال الفئات  35بالفئه 
 

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

وغيرها  433130العالمه 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -الحرميين   -مجدي لطفي السيد و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهة  -حسن الدبيكي من شارع المدينة المنوره  3

 35 - 82 -85 -81 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المنتجات الوارده بالفئة  - 02الفئة 

 81المنتجات الوارده بالفئة  - 81الفئة 

 85ةالمنتجات الوارده بالفئ - 85الفئة 

 82المنتجات الوارده بالفئة  - 82الفئة 

 02دون غيرها ) في مجال الفئات   35الخدمات الوارده بالفئة  - 35الفئة 

,82285281) 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    1329208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى    -مكتب حورس للتصدير واالستيراد  -محمد عمر انور عبد االله 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم   -مركز اطسا    -منية الحيط 

 35 - 85 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الجلدية الوارده بالفئة  - 02الفئة 

 85االحذيه الوارده بالفئة رقم  - 85الفئة 

 02 - 85فى مجال االحذية بالفئة رقم  35االستيراد والتصدير الوارد بالفئة   - 35الفئة 
 

فى الوضع العادى  sاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ام  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1329203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى   -مكتب حورس للتصدير واالستيراد   -محمد عمر انور عبد االله  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم   -مركز اطسا   -منية الحيط   

 35 - 85 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الجلدية الوارده بالفئة رقم  - 02الفئة 

 85االحذية الوارده بالفئة رقم   - 85الفئة 

 02فى مجال المنتجات الجلدية بالفئة  35االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 35الفئة 

 85واالحذية بالفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى   s O A:      التنازل عن الحروف ام او اتش    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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

اهمة شركه مس -شركه ماوراء البحار للمنتجات الغذائيه "هاى كيك" )ش م م ( دامجة 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  1مدينه  -المنطقه الرابعه  3/0المنطقه الصناعيه 

 35 - 31 -88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88ارده بالفئه جميع المنتجات الو - 88الفئة 

  31جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 31الفئة 

 35جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 35الفئة 
 

التنازل عن مقطع )كيك(  -وغيرها  21310العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1332353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة - YRLLEODدوالبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  1 -مدنية الشيخ زايد  -المجاورة الرابعة  -الحى الثامن  - 39قطعة  - 5شقة 

 الجيزة

 35 - 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85المالبس الجاهزة الواردة بالفئة   - 85الفئة 

 35تجارة المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1313113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/8101 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -رايكا للصناعات الغذائية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان  -طريق مصر حلوان الزراعى  30

 35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فئه منتجات االيس كريم والحلويات والمخبوزات الوارده بال - 31الفئة 

 )الفتة اعالنيه( 35إدارة االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - 35الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/18/8109 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة توصية  -احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينة وشركاؤهما  -شركة اوول فودز 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره 03113بلوك  1م العبور المنطقة الصناعية االولى قطعة 

 35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31ارده بالفئه المخبوزات والحلويات بكافه انواعها الو  - 31الفئة 

)فى مجال المخبوزات والحلويات  35االستيراد والتصدير والتجاره بالفئة  - 35الفئة 

 ( 31بكافه انواعها والوارده 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -امام   محمد امام فواد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -القناطر الخيرية   -عزبة الشواربى  

 35 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.31جميع منتجات الفئة رقم ) - 31الفئة 

 31( فى مجال الفئة 35جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 35الفئة 
 

:      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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب :  مدينة

 ، المملكة العربية السعودية 00530البريدى:  

 39 - 31 -35 -38 -31 -89 -80 -01 -00 -9 -3 -5 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة   - 3الفئة 

 5منتجات الفئة   - 5الفئة 

 3جات الفئة منت  - 3الفئة 

 9منتجات الفئة  - 9الفئة 

 00منتجات الفئة  - 00الفئة 

 01منتجات الفئة  - 01الفئة 

 80منتجات الفئة  - 80الفئة 

 89منتجات الفئة  - 89الفئة 

 31منتجات الفئة  - 31الفئة 

 38منتجات الفئة  - 38الفئة 

،  31،  89،  80،  01،  00،  9،  3،  5،  3فى مجال  35خدمات الفئة  - 35الفئة 

38 

 31خدمات الفئة  - 31الفئة 

،  31،  89،  80،  01،  00،  9،  3،  5،  3فى مجال  39خدمات الفئة  - 39الفئة 

38 
 

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

serkptE على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1339135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -دجن بيلد  -شركة محمود عادل محمد مرسي وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك عادل محمد مرسي -ش محمد عبده   9توريل  -المنصورة 

 31 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 35التسويق العقارى الوارد بالفئة  - 35الفئة 

 31االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1339131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -دجن بيلد  -شركة محمود عادل محمد مرسي وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك عادل مرسي -شارع االمام  محمد عبده   9توريل  -المنصورة 

 31 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 35التسويق العقارى الوارد بالفئة رقم  - 35الفئة 

 31ستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم اال - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  -اليبابا جروب هولدنج ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 -جراند كايمان   -جورج تاون  - 213ص.ب رقم   -وان كابيتال بالزا  -فورث فلور  

 )جزر كايمان( -كايمان ايسالندس  

 11 - 18 -10 -32 -31 -35 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

التصوير  األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات - 9الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( أجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل 

الطاقة الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل أو 

التسجيل؛ وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، واآلالت 

الحاسبة، معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات؛ برمجيات الحاسوب؛ برامج 

مولة وأجهزة الحاسوب؛ الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب في هيئة تطبيق لألجهزة المح

تطبيقات البرمجيات الستخدامها مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحاسوب المدفوعات 

اإللكترونية من وإلى اآلخرين؛ برمجيات الحاسوب والتطبيقات المستخدمة فيما يتعلق 

بالخدمات المالية والمعامالت المالية والتجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني وصرف 

عمالت األجنبية وخدمات التداول والوساطة والخدمات االستشارية االستثمارية؛ ال

برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب وتطبيقات برمجيات الحاسوب )القابلة للتحميل 

من اإلنترنت(؛ برمجيات المراسلة الفورية؛ برمجيات مشاركة الملفات؛ برمجيات 

فيديو والصور والرسومات إلكترونيًا عبر االتصاالت لتبادل البيانات والصوت وال

الحاسوب والجّوال والالسلكي وشبكات االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة 

الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل 

لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر 

برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات  اإلنترنت؛

والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، مع إمكانية االطالع على البيانات 

والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل متصفح الويب؛ برمجيات حاسوب 

ن بعد وشبكات الحاسوب وعرضهم قابلة للتحميل لالطالع على أجهزة الحاسوب ع

والتحكم فيهم؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحابية قابلة 

للتحميل؛ برمجيات الحاسوب لتتبع وتقييم العميل وسلوكه الشخصي فيما يتعلق بقرارات 

ة، الشراء؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب الستخدامها فيماي يتعلق المحافظة على البيئ

والتغير في المناخ، وتقليل انبعاثات الكربون؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 959عدد 

)قابلة لتحميلها من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب(؛ منشورات 

إلكترونية قابلة للتحميل في هيئة مجالت ومقاالت وكتيبات ونشرات وأوراق البيانات 

عليمية في مجال األعمال والتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا ومواد إعالمية ومواد ت

المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب 

على األعمال والتجارة اإللكترونية، واألعمال التجارية، والمبيعات، والتسويق، واإلدارة 

محمولة؛ أجهزة الالب توب؛ أجهزة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب ال

الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ 

مشغالت الوسائط الشخصية؛ الهواتف المحمولة؛ الهواتف الذكية؛ الكاميرات الرقمية؛ 

البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الحاسوب؛ 

زة شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، أجه

ومفاتيح التبديل، وأجهزة موجهات الشبكة )راوتر( والمراكز؛ أجهزة المودم السلكية 

والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب، وحقائب أجهزة 

الحاسوب والبرامج الثابتة؛ نظام المالحة  الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ معدات

الخاص بالسيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية )القابلة للتحميل من اإلنترنت(؛ 

أجهزة االتصاالت؛ لوحة الفأرة؛ سماعات الهواتف المحمولة؛ ملحقات الهواتف 

ظمة المحمولة؛ ألعاب قابلة للتحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم وموسيقى؛ أن

اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ 

كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ سماعات هواتف محمولة بحجم األذن؛ 

(؛ برامج SPHمكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي )

عاب اإللكترونية والفيديو )وتتضمن البرمجيات القابلة وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األل

للتحميل من اإلنترنت(؛ شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛ 

جهاز فك التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب شات 

مغناطيسية، بطاقات  ونظارات شمسية؛ الفتات إلكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو

صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات شحن؛ بطاقات الهاتف وبطاقات الهوية؛ ماكينات 

الصراف اآللي، وأجهزة الصرف اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ خراطيش حبر غير 

معبأة للطابعات وآالت النسخ؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة 

ال بالفيديو؛ أغطية العدسات؛ أجهزة الحاسوب اللوحية؛ بطاقات المفاتيح مراقبة األطف

المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ الحواسب 

الملبوسة، الهواتف الذكية، الشاشات، شاشات العرض، أجهزة الحاسب اآللي، أجهزة 

الت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة تعقب النشاط، معدات صوتية، أجهزة االتصا

الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية 

كلها لتسهيل عمليات الدفع عن طريق الوسائل اإللكترونية للسماح للعمالء بالوصول إلى 

رفية؛ الحواسب المعلومات المالية والحسابية المصرفية وإجراء المعامالت المص

الملبوسة، الهواتف الذكية، الشاشات، شاشات العرض، أجهزة الحاسب اآللي، أجهزة 

تعقب النشاط، معدات صوتية، أجهزة االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة 

الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية 

لى توفير إمكانية الوصول إلى شبكات االتصاالت الالسلكية وشبكات كلها قادرة ع

االتصاالت واإلنترنت؛ تطبيقات الهواتف المحمولة التي يمكن تنزيلها من اإلنترنت 

الستخدامها مع الحواسب الملبوسة، والهواتف الذكية، والشاشات، وشاشات العرض، 

دات الصوتية، وأجهزة وأجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة تعقب النشاط، والمع

االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، ومشغالت 

الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية؛ برمجيات تطبيقات الحواسب 
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الستخدامها مع الحواسب الملبوسة، والهواتف الذكية، والشاشات، وشاشات العرض، 

وأجهزة تعقب النشاط، والمعدات الصوتية، وأجهزة وأجهزة الحاسب اآللي، 

االتصاالت، وأجهزة االتصاالت عن بُعد، وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، مشغالت الوسائط 

المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية، 

 بطاقات صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات هوية. 

اية، إدارة األعمال، تشغيل األعمال، الوظائف المكتبية، التنظيم الدع - 35الفئة 

والتشغيل واإلشراف علي خطط مكافئات االمتياز والحوافز، خدمات الدعاية المقدمة 

بواسطة اإلنترنت؛ إنتاج اإلعالنات علي الراديو والتليفزيون، المحاسبة، المزادات 

يانات، توفير معلومات العمل، خدمات تنظيم المعارض التجارية، التصويت، معالجة الب

وكالة اإلعالنات، خدمات اإلعالن المقدمة لألخرين، إدارة قاعدة البيانات، تجميع 

المعلومات في قواعد بيانات الحاسب اآللي، خدمات استشارة األعمال، خدمات 

 استشارية لألعمال في مجال الفاعليات المبنية على نظام الشبكات، المؤتمرات، برامج

التدريب، برامج التعليم، والندوات، خدمات استشارة األعمال في مجال برامج 

المعلومات المبنية على نظام الشبكات، خدمات استشارية لألعمال في مجال التعاون من 

خالل الشبكات اإللكترونية وتكنولوجيات التعاون، خدمات استشارية لألعمال في 

رة المشاريع، خدمات إدارة المشاريع المتعلقة مجاالت المبيعات والتسويق، خدمات إدا

بالتطوير، اإلنشاء، تجهيز المراحل، اإلنتاج، التسجيل والمراقبة والمتابعة لوقائع المبنية 

على نظام الشبكات، المؤتمرات، برامج التدريب، برامج التعليم والندوات، أبحاث 

علقة بتسهيل صفقات السوق وخدمات استشارة األعمال، الخدمات االستشارية المت

األعمال بواسطة شبكات الحاسب اآللي المحلية والعالمية بواسطة تحديد وتقديم 

مقترحات لتقديم مجموعة متنوعة من األعمال والمنتجات الستهالكية والخدمات. 

الترويج للمعلومات التجارية للبضائع والخدمات لألخرين عن شبكات اإللكترونية 

ات استشارية لألعمال المتعلقة بتوفير موقع شبكة على شبكة المحلية والعالمية، خدم

الحاسب العالمية تمكن الغير من خاللها من تقديم وتوريد بضائع وخدمات، وضع، 

تحديد ووضع وتنفيذ أوامر طلبيات تجارية، إبرام عقود، وعقد صفقات أعمال، توفير 

للبضائع والخدمات  خدمات الطلب بواسطة شبكة الحاسب اآللي العالمية، الدعاية

لألخرين بواسطة شبكات الحاسب اآللي المحلية والعالمية، خدمات وكاالت االستيراد 

والتصدير الدولي؛ تأجير مساحة إعالنية علي وسائل االتصال، خدمات المتاجرة علي 

الشبكة المتعلقة بالمزايدة اإلليكترونية وتوفير تقييم أعمال علي الشبكة في ما يخص ذلك 

ر دليل لمواقع الشبكات األخرى لتسهيل األعمال، خدمات استشارية لألعمال توفي

المتعلقة بكيفية تشغيل موضع تسويق إليكتروني للمشترين والبائعين و/ أو الخدمات علي 

شبكة الحاسب اآللي العالمية. المساعدة على تنفيذ األعمال لتسهيل صفقات األعمال 

ة والدولية، خدمات استشارة إدارة الشركات، بواسطة شبكات الحاسب اآللي المحلي

خدمات التسويق والترويج، نشر مواد الدعاية، تسويق منشآت خالية، نشر مواد دعائية، 

تحديث مواد الدعاية، تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحة شبكة علي اإلنترنت، تأجير 

األعمال ومعلومات مساحات إعالنية، معالجة بيانات الحاسب اآللي، المبيعات، خدمات 

الترويج، الرد علي التليفون )للمشتركين الغير متاحين( : الرد تليفونياً )لحساب 

اآلخرين(، المزايدة عن طريق اإلنترنت، اإلدارة الشخصية، توفير معلومات المبيعات، 

األعمال، الدعاية والمعلومات الترويجية من خالل شبكة الحاسب اآللي الدولية ومن 

ترنت، عرض البضائع علي وسائل االتصال ألغراض البيع بالتجزئة، تجارة خالل اإلن

الجملة والتجزئة لمستحضرات التبييض وغيرها من المواد المستخدمة في غسيل 

المالبس، مستحضرات تبيض الجلود، مواد تنعيم األقمشة الستخدامها في المالبس، 
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، ومستحضرات التلميع، والتنظيف، والتلميع، والتجليخ، والمستحضرات الكاشطة

واألقمشة الكاشطة، وورق التلميع، والقماش الزجاجي، والورق الزجاجي، وشمع 

األرضيات، وشمع األحذية، وطالء األثاث واألرضيات، ومنظفات لالستخدام في 

عمليات أخرى غير عمليات التصنيع وألغراض طبية، ومستحضرات التنظيف الجاف، 

نظيف وإزالة الغبار، ومستحضرات إزالة اللون، والهواء المضغوط ألغراض الت

ومستحضرات إزالة الورنيش، ومستحضرات تنظيف ورق الحوائط، وسوائل تنظيف 

الزجاج، ومستحضرات تعطير الجو، وأعواد البخور، والصابون العالجي، 

ومستخلصات األزهار ]العطور[، والمواد الهالمية المستخدمة في التدليك لألغراض 

ر األغراض الطبية، ومستحضرات الوقاية من الشمس، ومستحضرات األخرى غي

تسمير البشرة ]مستحضرات التجميل[، وأحمر الشفاه، وعلب حفظ أحمر الشفاه، 

ومستحضرات تجميل العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل ألغراض التخسيس، 

حضرات والمواد الالصقة ألغراض التجميل، ومستحضرات العناية باألظافر، ومست

إزالة المكياج، والشامبو، والشامبو الجاف، والشامبو المخصص للحيوانات األليفة، 

ومستحضرات تنعيم الشعر، ومستحضرات ما بعد الحالقة، ومستحضرات الحالقة، 

ومعاجين األسنان؛ والمواد الهالمية لتبييض األسنان، وغسول الفم ألغراض غير 

ت الشعر، ومضادات التعرق، ومزيالت األغراض الطبية، ورذاذ الشعر، وصبغا

الروائح للبشر أو الحيوانات، والمستحضرات الصيدالنية والبيطرية، واللقاحات، 

ومراهم حروق الشمس، والمستحضرات المستخدمة ألغراض طبية، ومستحضرات 

التعقيم، ومحاليل العدسات الالصقة، وبطانات اللباس الداخلي ]الصحي[، وعالجات 

، وأغذية الحمية والمواد المعدلة لالستخدام الطبي أو البيطري، والخميرة للتعرق للقدم

لألغراض الصيدالنية، والسكر لألغراض الطبية، والمكمالت الغذائية غذاء ملكات 

النحل، وطعام األطفال الرضع، والمكمالت الغذائية للبشر و الحيوانات، والمكمالت 

حبوب التخسيس، والسجائر الخالية من التبغ الغذائية، والفيتامين، وحبوب التسمير، و

لألغراض الطبية، واللصقات، والمواد الالزمة للضمادات، والقماش الجراحي 

]المناديل[، والغرسات الجراحية ]األنسجة الحية[، والمواد الالزمة لألسنان، ومواد 

حشو األسنان، وشمع لألسنان، وغسوالت الفم لألغراض الطبية، والمطهرات، 

تحضرات القضاء على الحشرات، ومبيدات الفطريات، ومبيدات األعشاب الضارة، ومس

وسم الفئران، وطارد الكالب الشرسة، والهواتف، وسماعات الهواتف المحمولة، 

وإكسسوارات الهواتف المحمولة، والسلع اإللكترونية، تحديداً الكاميرات الالسلكية، 

، واألجهزة اإللكترونية المحمولة PP3(، ومشغالت PYEوأجهزة المساعدة الرقمية )

لتسجيل وتنظيم ونقل وتعديل ومراجعة الملفات الصوتية، والهواتف المحمولة، وأجهزة 

االتصاالت اإللكترونية المحمولة، والكاميرات، ومشغالت األقراص المدمجة، 

هزة ومسجالت الفيديو وكاميرات الفيديو، ومنتجات االتصاالت السلكية والالسلكية، وأج

الحاسب وبرامج الحاسب، والبطاريات، وأجهزة شحن البطاريات، وأجهزة وأدوات 

تسجيل واستالم ونقل و / أو نسخ البيانات والمعلومات والصور و / أو الصوت، 

األجهزة واألدوات الطبية والجراحية والبيطرية وطب األسنان، وأجهزة التوليد، وأجهزة 

وأجهزة الهواء الساخن العالجية، والبطانيات األشعة السينية لألغراض الطبية، 

الكهربائية لألغراض الطبية، وأجهزة التحاليل لألغراض الطبية، وجهاز فحص الدم، 

وأجهزة السمع للصم، وأجهزة حماية السمع، وأجهزة التدليك، والوسائد الهوائية 

بخار لألغراض الطبية، وأجهزة التمارين الرياضية لألغراض الطبية، وأجهزة ال

لألغراض الطبية، وأجهزة التبخير لألغراض الطبية، والعبوات الحرارية ألغراض 

اإلسعافات األولية، كراسي بذراعين لألغراض الطبية أو لطب األسنان، واألطراف 
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الصناعية، العيون واألسنان، مواد تقويم العظام، مواد خياطة الجروح، ضمادات داعمة، 

[، زجاجات لألطفال، كاشطات اللسان، صور غرسات جراحية ]مواد اصطناعية

باألشعة السينية لألغراض الطبية، معادن ثمينة، مجوهرات، أحجار كريمة، مواد 

مطبوعة، مواد قرطاسية، بطاقات مشفرة مغناطيسية وغير مغناطيسية، أثاث، إطارات 

صور، واألجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المصنوعات والزجاجية وبورسلين وبالط 

الرضيات والمنسوجات والمالبس واألحذية وملبوسات الرأس واألربطة والبطانات 

واألزرار واألشرطة القماشية والدبابيس واإلبر والورود الصناعية والسجاد والمشايات 

واأللعاب واأللعاب اإللكترونية والكيماويات ألغراض الصناعة والمعامل والتصوير 

ء ومنتجات النظافة الشخصية والصابون والعطور والزراعة والدهانات وورنيش الطال

ومستحضرات التجميل وغسول الجسم والشعر والزيوت األساسية ومستحضرات 

النظافة والتبييض والشحوم والوقود والشموع والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات 

الطب البيطرية والمستحضرات الصحية والمشغوالت المعدنية والمصنوعات المعدنية 

يرة، واألجهزة الكهربائية للمطبخ، األجهزة الكهربائية ألغراض التنظيف الصغ

المنزلي، األجهزة الكهربائية ألغراض النظافة الشخصية وأدوات آلية، وأدوات المائدة، 

والشفرات، واألدوات اليدوية، وأجهزة الحاسب اآللي، واآلالت الحاسبة، وأجهزة 

ي واألجهزة البصرية، نظارات النظر وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائ

والنظارات الشمسية، األجهزة واألدوات الجراحية والطبية، وأجهزة اإلضاءة، والتدفئة، 

وتوليد البخار، والطهي، والتبريد، والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض 

دوات قياس الصحية، والسيارات، واألسلحة النارية، واأللعاب النارية، والفضيات، وأ

الزمن والساعات، واآلالت الموسيقية، والمجالت، والبطاقات، والكتب، والكتيبات، 

والملصقات، والبطاقات المطبوعة، والمنشورات، والكتالوجات، والتقاويم، وعالمات 

األسعار، وملصقات األسعار، واألكياس الورقية والكرتون، لوحات اإلعالنات من 

لبطاقات البريدية، بطاقات المعايدة، حاويات الورق للتعبئة، الورق أو الورق المقوى، ا

صناديق الورق المقوى، األكياس الورقية والحقائب، الملصقات )األدوات المكتبية(، 

المناديل الورقية ومناديل المائدة، النماذج و التماثيل المصنوعة من الورق، أكياس 

لبطاقات الورقية، الصناديق الورق، والورق، والورق المقوى، وورق التغليف، ا

الورقية، األدوات المكتبية، الصور، آالت كاتبة، مستلزمات مكتبية، مواد تعبئة، مطاط 

وبالستيك الستخدامات الصناعة والتعبئة ومواد العزل، والجلد الطبيعي والجلد 

 الصناعي والمالبس الجلدية واألحزمة الجلدية واألغطية الجلدية لألجهزة اإللكترونية

والحقائب اليدوية، المحافظ، والمحافظ النسائية، الحوافظ الجلدية، الحقائب، حقائب 

السفر، المظالت، المرايا، الحبال، الشرائط، الشبك، الخيام، الغزل والخيوط لالستخدام 

في صناعة النسيج، عالقات المعاطف، مماسح األرجل، أدوات صانع المالبس، أغطية 

اللعب والرياضة، األغذية والمشروبات، اللحوم، السمك، السرير والطاولة، أدوات 

الدجاج، الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية، المربي، عصير الفواكه، 

البيض، الحليب، ومنتجات األلبان، الزيوت والدهون الغذائية، القهوة، الشاي، الكاكاو، 

فاكهة الطازجة والخضروات، البيرة، السكر، األرز، القمح، الخبز والفطائر، التوابل، ال

المياه المعدنية، عصائر الفاكهة وغيرها من مشروبات غير كحولية، المشروبات 

الكحولية، الزهور، سالل الزهور، السلطانيات واألواني المستخدمة للورود والنباتات، 

لمباشر، والزينة من الزهور، التبغ، أدوات التدخين وأعواد الثقاب، والدعاية بالبريد ا

وخدمات شراء وبيع وكاالت البيع لألخرين، اختيار البضائع وجلبها لألفراد واألعمال 

وطلب الخدمات )لآلخرين(، خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة، خدمات البيع بالتجزئة 

على اإلنترنت، خدمات المحالت الكبرى، خدمات البيع بالتجزئة للسوبر ماركات، وكل 
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رات التبييض وغيرها من المواد المستخدمة في غسيل المالبس، ما له عالقة بمستحض

مستحضرات تبيض الجلود، مواد تنعيم األقمشة الستخدامها في المالبس، والتنظيف، 

والتلميع، والتجليخ، والمستحضرات الكاشطة، ومستحضرات التلميع، واألقمشة 

شمع األرضيات، الكاشطة، وورق التلميع، والقماش الزجاجي، والورق الزجاجي، و

وشمع األحذية، وطالء األثاث واألرضيات، ومنظفات لالستخدام في عمليات أخرى 

غير عمليات التصنيع وألغراض طبية، ومستحضرات التنظيف الجاف، والهواء 

المضغوط ألغراض التنظيف وإزالة الغبار، ومستحضرات إزالة اللون، ومستحضرات 

الحوائط، وسوائل تنظيف الزجاج،  إزالة الورنيش، ومستحضرات تنظيف ورق

ومستحضرات تعطير الجو، وأعواد البخور، والصابون العالجي، ومستخلصات 

األزهار ]العطور[، والمواد الهالمية المستخدمة في التدليك لألغراض األخرى غير 

األغراض الطبية، ومستحضرات الوقاية من الشمس، ومستحضرات تسمير البشرة 

، وأحمر الشفاه، وعلب حفظ أحمر الشفاه، ومستحضرات تجميل ]مستحضرات التجميل[

العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل ألغراض التخسيس، والمواد الالصقة ألغراض 

التجميل، ومستحضرات العناية باألظافر، ومستحضرات إزالة المكياج، والشامبو، 

ضرات تنعيم الشعر، والشامبو الجاف، والشامبو المخصص للحيوانات األليفة، ومستح

ومستحضرات ما بعد الحالقة، ومستحضرات الحالقة، ومعاجين األسنان؛ والمواد 

الهالمية لتبييض األسنان، وغسول الفم ألغراض غير األغراض الطبية، ورذاذ الشعر، 

وصبغات الشعر، ومضادات التعرق، ومزيالت الروائح للبشر أو الحيوانات، 

بيطرية، واللقاحات، ومراهم حروق الشمس، والمستحضرات الصيدالنية وال

والمستحضرات المستخدمة ألغراض طبية، ومستحضرات التعقيم، ومحاليل العدسات 

الالصقة، وبطانات اللباس الداخلي ]الصحي[، وعالجات للتعرق للقدم، وأغذية الحمية 

، والسكر والمواد المعدلة لالستخدام الطبي أو البيطري، والخميرة لألغراض الصيدالنية

لألغراض الطبية، والمكمالت الغذائية غذاء ملكات النحل، وطعام األطفال الرضع، 

والمكمالت الغذائية للبشر و الحيوانات، والمكمالت الغذائية، والفيتامين، وحبوب 

التسمير، وحبوب التخسيس، والسجائر الخالية من التبغ لألغراض الطبية، واللصقات، 

دات، والقماش الجراحي ]المناديل[، والغرسات الجراحية والمواد الالزمة للضما

]األنسجة الحية[، والمواد الالزمة لألسنان، ومواد حشو األسنان، وشمع لألسنان، 

وغسوالت الفم لألغراض الطبية، والمطهرات، ومستحضرات القضاء على الحشرات، 

الكالب الشرسة،  ومبيدات الفطريات، ومبيدات األعشاب الضارة، وسم الفئران، وطارد

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي 

والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة )اإلشراف( أجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل الطاقة 

أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو  الكهربائية

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص التسجيل؛ 

وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد، واآلالت الحاسبة، معدات 

أجهزة حاسب ألي، أجهزة الحاسوب الطرفية، أجهزة وأجهزة حاسوب معالجة البيانات؛ 

الحاسوب اللوحية، أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة الالب توب؛ أجهزة الحاسوب 

المتنقلة؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي 

(SPH؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة شبكات ا) لحاسوب

واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت شبكة الحاسوب، ومفاتيح التبديل، وأجهزة 

موجهات الشبكة )راوتر( والمراكز؛ أجهزة المودم السلكية والالسلكية وبطاقات 

االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب، وحقائب أجهزة الحاسوب؛ معدات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

169 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 959عدد 

جيات الحاسوب وبرامج الحاسوب )بما في ذلك الحاسوب والبرامج الثابتة؛ برم

البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت(؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة المدفوعات 

اإللكترونية من وإلى اآلخرين؛ برمجيات التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب وتطبيقات 

عبر  برمجيات الحاسوب )القابلة للتحميل من اإلنترنت(؛ المنشورات اإللكترونية

اإلنترنت )قابلة لتحميلها من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب(؛ 

برمجيات حاسوب قابلة للتحميل لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت 

والصور إلكترونيًا عبر اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح للمستخدمين 

ات والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب، برامج كمبيوتر المشاركة في االجتماع

قابلة للتحميل من اإلنترنت من أجل الوصول إلى أجهزة الحاسب البعيدة وشبكات 

الحاسب واستعراضها والتحكم فيها، والمنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل مثل 

تصاالت، واإلنترنت، والتدريب، المقاالت، واألبحاث والمواد التعليمية في مجاالت اال

واألعمال التجارية، والمبيعات والتسويق، ونظم اإلنذار، وأجهزة إطفاء الحريق 

وكاميرات المراقبة والكاميرات وكاميرات فيديو والكاميرات رقمية والهواتف والهواتف 

المحمولة والهواتف الذكية وسماعات الهواتف المحمولة وإكسسوارات الهواتف 

لة والسلع اإللكترونية، تحديداً الكاميرات الالسلكية، وأجهزة المساعدة الرقمية المحمو

(PYE ومشغالت ،)PP3 واألجهزة اإللكترونية المحمولة لتسجيل وتنظيم ونقل ،

وتعديل ومراجعة الملفات الصوتية، والهواتف المحمولة، وأجهزة االتصاالت 

ألقراص المدمجة، ومسجالت الفيديو اإللكترونية المحمولة، والكاميرات، ومشغالت ا

وكاميرات الفيديو، ومنتجات االتصاالت السلكية والالسلكية، مشغالت الوسائط 

الشخصية، أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية )القابلة للتحميل من اإلنترنت(؛ أجهزة 

االتصاالت؛ لوحة الفأرة؛ ألعاب قابلة للتحميل، وصور، وصور متحركة، وأفالم 

ى؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث التلفزيوني؛ سماعات وموسيق

الرأس؛ سماعات األذن؛ مكبرات الصوت؛ برامج وبرمجيات إلكترونية وألعاب فيديو 

)وتتضمن البرمجيات القابلة للتحميل من اإلنترنت(؛ أجهزة التسلية واأللعاب 

بلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية، ألعاب إلكترونية؛ شاشات العرض ال

اإللكترونية؛ جهاز فك التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات 

نظر ونظارات شمسية؛ الفتات إلكترونية؛ آالت صراف آلي وآالت نقدية؛ األجهزة 

واألدوات الطبية والجراحية والبيطرية وطب األسنان، وأجهزة التوليد، وأجهزة األشعة 

السينية لألغراض الطبية، وأجهزة الهواء الساخن العالجية، والبطانيات الكهربائية 

لألغراض الطبية، وأجهزة التحاليل لألغراض الطبية، وجهاز فحص الدم، وأجهزة 

السمع للصم، وأجهزة حماية السمع، وأجهزة التدليك، والوسائد الهوائية لألغراض 

ألغراض الطبية، وأجهزة البخار لألغراض الطبية، وأجهزة التمارين الرياضية ل

الطبية، وأجهزة التبخير لألغراض الطبية، والعبوات الحرارية ألغراض اإلسعافات 

األولية، كراسي بذراعين لألغراض الطبية أو لطب األسنان، واألطراف الصناعية، 

ات العيون واألسنان، مواد تقويم العظام، مواد خياطة الجروح، ضمادات داعمة، غرس

جراحية ]مواد اصطناعية[، زجاجات لألطفال، كاشطات اللسان، صور باألشعة السينية 

لألغراض الطبية، الصحف والمجالت والدوريات والجرائد والبطاقات والكتب 

والنشرات والملصقات والبطاقات المطبوعة، والمنشورات، والكتالوجات، والتقاويم، 

ألكياس الورقية والكرتون، لوحات وعالمات األسعار، وملصقات األسعار، وا

اإلعالنات من الورق أو الورق المقوى، البطاقات البريدية، بطاقات المعايدة، حاويات 

الورق للتعبئة، صناديق الورق المقوى، األكياس الورقية والحقائب، الملصقات 

مصنوعة من )األدوات المكتبية(، المناديل الورقية ومناديل المائدة، النماذج و التماثيل ال
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الورق، أكياس الورق، والورق، والورق المقوى، وورق التغليف، البطاقات الورقية، 

الصناديق الورقية، األدوات المكتبية، واألشياء المطبوعة ومواد تجليد الكتب والصور، 

مستلزمات مكتبية، البطاقات والصور ومستلزمات اآلالت الكاتبة، المطاط والبالستيك 

ناعة والتعبئة ومواد العزل، مواد الصقة لألغراض المكتبية أو الستخدامات الص

المنزلية، ومواد الدهان، وفرش الدهان والمواد التعليمية والتدريسية )باستثناء األجهزة(، 

ومواد بالستيكية للتعبئة ونوع الطابعات وكتل الطباعة وحقائب من البالستيك وأدلة 

كتروني وموقع الويب، مواد مطبوعة للتسويق الهاتف المطبوعة والفاكس والبريد اإلل

ومواد ترويجية، إعالنات مطبوعة، أدلة المستخدم، أجهزة كهربائية للمطبخ، ماكينة 

حالقة كهربائية، فراشي أسنان كهربائية، بطاريات، شواحن بطاريات، بطاقات 

مغناطيسية وغير مغناطيسية، أثاث، إطارات صور، أدوات منزلية وأدوات مطبخ، 

دوات مطبخ من الزجاج والبورسلين وأواني فخارية، المواد الكيميائية المستخدمة في أ

الصناعة والمعامل التصوير الفوتوغرافي والزراعة، الدهانات، الورنيش، منتجات 

النظافة الشخصية، الصابون، العطور، مستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر 

يف والتبييض، مواد التشحيم، الوقود، والجسم، الزيوت األساسية، مستحضرات التنظ

الشموع والمستحضرات الصيدالنية والبيطرية والصحية، المشغوالت المعدنية 

والمصنوعات المعدنية الصغيرة، األجهزة الكهربائية للمطبخ واألجهزة الكهربائية 

ألغراض التنظيف المنزلي واألجهزة الكهربائية ألغراض النظافة الشخصية وأدوات 

ت، وأدوات المائدة وشفرات الحالقة واألدوات اليدوية وأجهزة التصوير اآلال

الفوتوغرافي والسينمائي والبصري، ونظارات النظر والنظارات الشمسية، األجهزة 

واألدوات الجراحية والطبية، جهاز لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد 

راض الصحية والسيارات واألسلحة النارية والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغ

واأللعاب النارية والفضيات وأدوات قياس الزمن والساعة، المعادن الثمينة، 

المجوهرات، األحجار الكريمة؛ واألغطية الجلدية لألجهزة اإللكترونية والمالبس 

النسائية، الجلدية والحقائب الجلدية واألحزمة الجلدية وحقائب اليد، والمحافظ، والمحافظ 

الحوافظ الجلدية، الحقائب، حقائب السفر، المظالت، المرايا، الحبال، الشرائط، الشبك، 

الخيام، الغزل والخيوط لالستخدام في صناعة النسيج، عالقات المعاطف، مماسح 

األرجل، أدوات صانع المالبس، أغطية السرير والطاولة، المنسوجات والمالبس 

لمشغوالت النسيجية والزخرفية واألزرار والشرائط واألحذية وأغطية الرأس؛ ا

والدبابيس واألبر؛ الزهور الصناعية، السجاد، الحصائر، األلعاب، واألدوات الرياضية، 

األغذية والمشروبات، اللحوم، السمك، الدجاج، الفواكه والخضروات المحفوظة 

جات األلبان، والمجففة والمطهية، المربي، عصير الفواكه، البيض، الحليب، ومنت

الزيوت والدهون الغذائية، القهوة، الشاي، الكاكاو، السكر، األرز، القمح، الخبز 

والفطائر، التوابل، الفاكهة الطازجة والخضروات، البيرة، المياه المعدنية، عصائر 

الفاكهة وغيرها من مشروبات غير كحولية، المشروبات الكحولية، منتجات الزهور، 

لتدخين، والثقاب، وكذلك تمكين العمالء من مشاهدة هذه السلع التبغ، مستلزمات ا

وشرائها بسهولة من موقع إلكتروني عام للبضائع ومن منفذ بيع بالجملة، كتالوج بضائع 

عامة عن طريق البريد أو عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية ومن منافذ البيع 

صائية لألعمال، تنظيم المعارض بالتجزئة؛ خدمات السكرتارية، تقديم معلومات إح

لألغراض التجارية والدعائية، خدمات مساعدة األعمال للتجميع وتأجير قوائم بريدية، 

تقصي األعمال، خدمات إدارة األعمال لمعالجة المبيعات التي تمت علي اإلنترنت، 

خدمات فرص األعمال ووضع طلبات شخصية، وكاالت التخليص للواردات 

ت وكالة االستيراد والتصدير(، وكالة االشتراك في الصحف، والصادرات )خدما
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استنساخ المستندات، استخراج المستندات )شامالً كتابة ورق األستنسل(، تأجير معدات 

مكتب، إدارة عالقات العمالء، خدمات إدارة األعمال المرتبطة بالتجارة اإلليكترونية، 

ية، الخدمات المحاسبية، الخدمات إدارة األعمال والخدمات المرتبطة ببرامج الرعا

الخيرية، إدارة األعمال المرتبطة بتنظيم وإدارة برامج المتطوعين ومشاريع الخدمة 

المجتمعية، تأجير رفوف بيع بالتجزئة، توفير معلومات أتصال تجارية وأعمال، 

االستغالل األمثل لمحركات البحث واالستغالل األمثل لحركة موقع الشبكة، البيع 

سطة اإلعالنات، خدمات الوساطة التجارية، إدارة األعمال لمقدمي خدمات األعمال بوا

الحرة، التفاوض وإبرام الصفقات التجارية ألطراف ثالثة، تحديث وصيانة البيانات في 

قواعد بيانات الحاسب اآللي، خدمات إدارة المشاريع للمشاريع اإلنشائية، توفير 

كتروني، الترويج للسلع والخدمات من خالل رعاية المعلومات التجارية عبر موقع إل

األحداث الرياضية؛ خدمات الشراء، خدمات التوريد لخدمات التجارة والمعلومات 

االستهالكية التجارية األخرى؛ خدمات جمع البيانات المحوسبة في منافذ بيع؛ الترويج 

بطاقات االئتمان أو  لبيع السلع والخدمات من قبل اآلخرين من خالل منح نقاط الستخدام

استخدام تطبيقات البرمجيات المالية المتنقلة؛ تطوير وتنسيق المشاريع التطوعية 

للمنظمات الخيرية؛ توفير المعلومات الترويجية والخدمات االستشارية لألعضاء 

والمشتركين ومستخدمي خطط الحوافز وبرامج المكافآت؛ خدمات ترويجية في شكل 

سلع وخدمات مختارة، بما في ذلك توفير المنافع فيما يتعلق برامج مكافآت لشراء 

بخيارات الشراء واتباع أسلوب الحياة المراعي للبيئة؛ إدارة أعمال أسطول النقل؛ 

المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 

 أعاله. 

النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون  - 31الفئة 

المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة 

األموال  بها، وتوفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل

بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات 

المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار 

والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم العقاري، والتمويل 

مار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛ العقاري، واالستث

خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛ 

جمع اإليجارات؛ تأجير مكاتب )عقارات(؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات 

ألمانات وإصدار خدمات قسائم السفر؛ المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدية لحفظ ا

استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي ]التأمين، والبنوك، والعقارات[؛ الخدمات المالية 

وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخدمات المالية التي توفرها وسائل 

ية عبر االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرف

اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو 

اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية، خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة 

األسهم والسندات، التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم، وخدمات بطاقة الحساب 

مصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛ وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات ال

خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛ 

خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع 

مالية ؛ الخدمات الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات ال

المصرفية اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة، بطاقات الحساب وبطاقات 
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الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة 

بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة 

ز والكهرباء؛ تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛ تحصيل رسوم الغا

تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية )الخدمات المالية(؛ جمع 

التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير 

ت؛ تأجير ماكينات الصراف اآللي أو آالت النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمال

الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ ترتيب التمويل لمشاريع اإلنشاء؛ إصدار 

القسائم؛ توفير خدمات تحويل األموال اإللكترونية؛ خدمات الصرف، وخدمات الصرف 

وال؛ بما في النقدي، وتوفير البطاقات والشهادات المدفوعة مسبقًا، وخدمات تحويل األم

ذلك جميع الخدمات المذكورة أعاله التي توفرها الوسائل اإللكترونية؛ الخدمات 

االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالتحويل اإللكتروني لألموال؛ 

خدمات تحويل العمالت األجنبية؛ صرف العمالت األجنبية؛ تداول العمالت؛ التعامل 

لعملة؛ المعامالت المالية عبر سلسلة الكتلة؛ جمع التبرعات الخيرية؛ بالعملة؛ وساطة ا

توفير خدمات جمع التبرعات الخيرية فيما يتعلق بتخفيض انبعاثات الكربون؛ رعاية 

برامج تقليل انبعاثات الكربون؛ التمويل واالستثمار في مشاريع الحد من االنبعاثات؛ 

عاثات الكربون؛ االستثمار في صناديق الحد االستثمار في برامج ومشروعات تقليل انب

من انبعاثات الكربون؛ توفير القروض؛ تقديم قروض مؤقتة؛ المعامالت المالية عبر 

سلسلة الكتلة؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات 

 المذكورة أعاله. 

د وتشمل خدمات نقل االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت عن بع - 32الفئة 

واستقبال البيانات عن طريق شبكات االتصاالت، توفير المؤتمرات عبر التليفون أو 

عبر الفيديو عن طريق الوسائط المتعددة المعتمدة على مواقع اإلنترنت وخدمات 

المؤتمرات عن طريق الخط المباشر )على شبكة اإلنترنت( والتي تسمح بالمشاهدة 

والمناقشة المتزامنة وغير المتزامنة للوثائق والبيانات والصور  والمشاركة والمداخلة

بالمشاركة عبر مواقع البحث، تمكين العمالء من الوصول عبر اإلنترنت للتقارير 

المتعلقة باألداء والفعالية وحالة التطبيقات والمؤتمرات التليفونية ومؤتمرات الفيديو 

دخول اآلمن للمستخدمين عبر اإلنترنت إلي واللقاءات المعتمدة على المواقع، توفير ال

شبكات الحاسب اآللي الخاصة، توفير خدمات التعاون على شبكة اإلنترنت )خدمات 

االتصاالت( للسماح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيقات والمنصات والوثائق المشاركة 

نت وتوفير المشتركة والبيانات وقوائم المهام ومنتديات المناقشة، خدمات بث اإلنتر

قواعد بيانات على اإلنترنت للمعلومات المتعلقة بمنصات بت الشكاوى على مواقع 

اإلنترنت، توفير إمكانية الدخول وروابط إلى قواعد بيانات الحاسب اآللي وشبكة 

اإلنترنت، خدمات االتصال اإللكترونية، خدمات االتصاالت التليفونية التفاعلية، 

علومات )مواقع اإلنترنت( وبرامج الحاسب اآللي والبيانات، االتصاالت التليفونية للم

توفير روابط االتصاالت التليفونية إلى اإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير الوصول 

الالسلكي إلى مرافق المواقع على شبكة اإلنترنت، االتصال عن طريق محطات الحاسب 

ل الرسائل والمعلومات اآللي، االتصال عن طريق شبكات األلياف الضوئية، نق

والبيانات والوثائق والصور بمساعدة الحاسب اآللي، إرسال الفاكسات، إرسال الرسائل، 

خدمات النداء اآللي، تأجير الموديم، خدمات نقل البيانات بالوسائل اإللكترونية، تأجير 

 معدات االتصال التليفونية، خدمات إرسال واستقبال وتحويل الرسائل اإللكترونية،

التبادل اإللكتروني للصوت والبيانات والملفات الصوتية والفيديوهات والنصوص 

والصور التي يمكن الوصول إليها عبر الحاسب أو شبكات االتصال؛ خدمات الرسائل 
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الفورية؛ خدمات توفير االتصاالت التليفونية؛ تجميع ونقل وتوصيل البيانات بالوسائل 

ل التليفوني لتجميع ونقل وتوصيل الرسائل البريدية اإللكترونية، توفير خدمات االتصا

وبيانات الصور الثابتة و/ أو المتحركة بما في ذلك الحروف والنصوص والموسيقي 

والصور والبرقيات والمعلومات والبيانات بالوسائل الميكانيكية واإللكترونية والتليفونية 

ال وبث واستقبال الصور والتلكس والكابالت والحاسب اآللي والقمر الصناعي، إرس

والبيانات الصوتية الثابتة والمتحركة سواء كانت في صورة مضغوطة أو غير 

مضغوطة وسواء كانت تبث مباشرة أو في وقت الحق، خدمات الرسائل اإللكترونية 

والمؤتمرات وإرسال الطلبات، خدمات مؤتمرات الفيديو، االتصال عن طريق لوحة 

تي تسمح للمستخدمين من أداء التحدث بطريقة تفاعلية فيما بين اإلعالنات اإللكترونية ال

أطراف الحاسب اآللي ولوحة اإلعالنات اإللكترونية التي تحتوى على بيانات صور 

ثابتة وصور متحركة وبيانات صوتية مثل الشخصيات، توفير لوحات إعالنية إلكترونية 

على اإلنترنت، خدمات البث  ولوحات رسائل لنقل الرسائل، توفير منتديات للمحادثة

التليفزيوني، خدمات بث الفيديو بث وإرسال برامج الراديو والتليفزيون، بث الموسيقي، 

إرسال الموسيقى واألفالم والبرامج التفاعلية والفيديو وألعاب الحاسب اإللكترونية، 

، خدمات إرسال البيانات المتعلقة بالتسوق على شبكة اإلنترنت وخدمات التجزئة العامة

إرسال الفيديو بالطلب، خدمات وكاالت األخبار، توفير الوصول إلى قواعد بيانات 

الحاسب اآللي على شبكة الحاسب اآللي الدولية للبحث واستخالص المعلومات والبيانات 

وموارد المواقع المتاحة على شبكات الحاسب اآللي، توفير دخول المستخدم إلى قاعدة 

التي تحتوى على نشرات إلكترونية ولوحات إعالنية وقاعدة  بيانات الحاسب اآللي

بيانات ومعلومات يمكن الدخول عليها من الحاسب اآللي، تشغيل غرف المحادثة 

)خدمات غرف المحادثة(، دخول عدة مستخدمين إلى شبكات معلومات الحاسب اآللي 

المواقع على الدولية إلرسال ونشر مجال واسع من المعلومات، توفير الدخول على 

شبكة الحاسب اآللي لدولية والتي يستطيع من خاللها طرف آخر أن يعرض منتجاته 

وخدماته، وضع وملء الطلبات والدخول في صفقات والقيام باألعمال، توفير الدخول 

إلى مواقع تفاعلية على شبكة الحاسب اآللي الدولية لطرف آخر لنشر المعلومات والرد 

ء طلبات المنتجات والخدمات وفرص األعمال، خدمات على الطلبات ووضع ومل

االتصال وتشمل خدمات الرسائل الرقمية النصية والعددية، نقل المعلومات باتصال 

البيانات للمساعدة في اتخاذ القرار، نقل المعلومات من خالل أنظمة اتصال الفيديو، 

شاء غرف محادثة خدمات المؤتمرات على المواقع، خدمات االتصال اإللكترونية إلن

افتراضية عن طريق الرسائل النصية، توفير لوحات اإلعالنات اإللكترونية لنشر ونقل 

الرسائل فيما بين مستخدمي الحاسب اآللي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والصفقات 

التجارية والفرص، توفير لوحات إعالنية تفاعلية على اإلنترنت للنشر والبيع وإعادة 

ناصر عن طريق شبكة الحاسب اآللي الدولية، خدمات توفير البريد اإللكتروني البيع للع

وإعادة توجيه الرسائل، االتصال الصوتي والمرئي عن طريق الحواسب وشبكات 

الحاسب اآللي وعن طريق شبكة اتصال دولية، توفير الدخول إلى أجهزة الحاسب اآللي 

كترونية وقواعد البيانات، توفير الدخول وتأجير فترات الدخول إلى لوحات اإلعالن اإلل

إلى لوحات اإلعالنات اإللكترونية لنشر ونقل الرسائل فيما بين مستخدمين الحاسب 

اآللي فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وفرص األعمال، توفير الدخول إلى التقويم 

اآللي اإللكتروني وفهرس العناوين والمفكرة اإللكترونية عن طريق شبكات الحاسب 

المحلية والدولية، توفير الدخول والمرافق المساعدة إلى المؤتمرات المرئية بعيدة المدى 

و/أو التليفونية، توفير خدمات توصيل مباشرة بين مستخدمي الحواسب لتبادل البيانات؛ 

خدمات االستشارة في مجال تأمين البيانات وخدمات نقل المعلومات؛ االستشارات 
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مات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ توفير والمعلومات والخد

روابط بيانات إلكترونية؛ توفير الوصول إلى االتصاالت السلكية والالسلكية وروابط 

قواعد بيانات الحاسب وروابط اإلنترنت؛ االستشارات والمعلومات والخدمات 

 االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات التي سبق ذكرها. 

التعليم؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ نشر النصوص  - 10الفئة 

والكتب والجرائد )بخالف النصوص الدعائية(؛ نشر مخططات بيانية، وصور، وصور 

فوتوغرافية؛ نشر الصحف، والمجالت والنشرات الدورية؛ التعليــم، وخدمات التدريب 

، وأجهزة الحاسوب، وبرامج الحاسوب، الحوسبة السحابية، والتلقين لالتصاالت عن بُعد

تصميم مواقع اإلنترنت، التجارة اإللكترونية، إدارة األعمــال؛ اإلدارة المالية واإلعالن؛ 

توفير التعليم، واالستجمام، والتعليم والتدريب التفاعلي وغير التفاعلي؛ تصميم برامج 

ترفيه عبر وسائل اإلعالم التفاعلية اإللكترونية تعليمية؛ اختبارات ومؤهالت تعليمية؛ ال

والرقمية؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عن طريق اإلنترنت؛ توفير المعلومات 

المتعلقة بالتعليم، والتدريب والترفيه والرياضة واألنشطة االجتماعية والثقافية؛ توفير 

لتنزيل(؛ ترتيب وتنظيم واستضافة المطبوعات اإللكترونية عبر اإلنترنت )غير القابلة ل

وإجراء مسابقات غنائية؛ ترتيب وتنظيم واستضافة وإجراء حفالت؛ ترتيب وتنظيم 

واستضافة وإجراء فعاليات ومسابقات ألغراض ترفيهية وتعليمية؛ ترتيب وتنظيم 

واستضافة وإجراء برامج األلعاب واألبحاث؛ خدمات وكاالت بيع تذاكر األنشطة 

المعلومات المتعلقة بالترفيه أو التعليم والمقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة الترفيهية؛ 

بيانات حاسب آلي أو اإلنترنت؛ توفير الموسيقى الرقمية )غير القابلة للتنزيل( من 

( PP3اإلنترنت؛ توفير موسيقي رقمية )غير قابلة للتنزيل( من معالج وسائط )

( مواقع شبكة اإلنترنت؛ خدمات 3؛ مشغل سمعي 0)مجموعة خبراء صور متحركة 

الترفيه والتعليم المتعلقة بتخطيط وإنتاج وتوزيع الصــوت، والصور، والموسيقى 

الرقمية واألفالم الحية أو المسجلة سمعيًا وبصريًا أو مواد سمعية بصرية للبث على 

 الكابل األرضي، قنوات األقمار الصناعية، اإلنترنت وأنظمة ال سلكية ورابط أسالك

وغيرها من وسائل االتصاالت؛ خدمات الترفيه والموسيقى؛ تأجير التسجيالت الصوتية؛ 

إعداد برامج ترفيهية، وتعليمية، ووثائقية وأخبار إذاعية؛ خدمات المراسلين؛ معلومات 

متعلقة بفاعليات رياضية أو ثقافية، واألحداث الجارية واألخبار العاجلة المقدمة عبر 

ائية، أو اإلنترنت، أو عن طريق وسائل إلكترونية أخرى؛ البرامج إرسال القنوات الفض

إعداد وإنتاج البرامج التليفزيونية؛ توفير التلفزيونية، اإلنتاج اإلذاعي والسينمائي؛ 

المعلومات، والبيانات والرسومات والصوت والموسيقى والفيديو والرسوم المتحركة 

توفير نوادي لالستجمام ومرافق والنصوص ألغراض الترفيه؛ خدمات األلعاب؛ 

رياضية وقاعات الرياضة؛ عروض فرق موسيقية؛ خدمات نوادي ترفيه، مالهي رقص 

وعروض أزياء و مالهي ليلية؛ خدمات النوادي المتعلقة بالترفيه والخدمات التعليمية 

ية والثقافية؛ ترتيب وتنظيم وتوفير المؤتمرات واالتفاقيات والمؤتمرات والحلقات الدراس

وورش العمل التدريبية فيما يتعلق باالتصاالت؛ أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر 

والحوسبة السحابية، تصميم مواقع على شبكة اإلنترنت، والتجارة اإللكترونية، وإدارة 

األعمال، واإلدارة المالية واإلعالن؛ تنظيم وإجراء المعارض، وعروض األزياء 

الثقافية الحفالت؛ خدمات المعارض الفنية و صاالت  والعروض التعليمية والعروض

العرض؛ خدمات تأجير المعارض الفنية المتعلقة بالفنون الجميلة؛ خدمات التدريب 

المتعلقة بالصحة المهنية والسالمة والحفاظ على البيئة؛ تقديم دروس السيجار و دروس 

لوكاالت الخاصة به؛ الترتيب تذوق النبيذ؛ توفير معلومات تعليمية عن المواد البحثية وا

والتنظيم والتخطيط وإدارة الحلقات الدراسية؛ تدريب الحيوانات؛ اإلشراف في إنتاج 
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البرامج اإلذاعية؛ خدمات تعليمية المتعلقة بتشغيل اآلالت والمعدات بما في ذلك المعدات 

ت صوتيه السمعية والبصرية المستخدمة في إنتاج البرامج اإلذاعية؛ توفير استوديوها

وبصرية؛ توفير مرافق رياضية؛ توفير مرافق لألفالم، والعروض، والمسرحيات 

والتدريبات الموسيقية أو التعليمية؛ وكاالت حجز ترفيهية؛ استئجار وتأجير األفالم 

السينمائية )أفالم سينمائية(؛ استئجار وتأجير اآلالت الموسيقية؛ استئجار وتأجير البرامج 

ئجار وتأجير أجهزة التلفزيون؛ مكتبات اإلعارة؛ خدمات أرشيف التلفزيونية؛ است

المكتبات؛ خدمات ترجمة األفالم؛ خدمات تفسير لغة اإلشارة؛ توفير ألعاب الفيديو، 

ألعاب الكمبيوتر، والصوت أو الصور أو األفالم من خالل شبكات االتصاالت السلكية 

وتر على اإلنترنت والمسابقات؛ والالسلكية أو شبكات الحاسب؛ توفير ألعاب الكمبي

تأجير أشرطة الفيديو مسجلة مسبقًا؛ استئجار وتأجير ماكينات [آالت] اللعب؛ إعارة 

أجهزة األلعاب التي تعمل باستخدام النقود المعدنية؛ إعارة الصور؛ التصوير 

 الفوتوغرافي؛ الترجمة؛ تفسير[ترجمة] اللغات؛ البرامج التعليمية والتدريبية في مجال

إدارة المخاطر؛ برامج تعليمية وتدريبية متعلقة بالشهادات؛ توفير األخبار؛ خدمات 

اليانصيب؛ توفير فيديوهات على اإلنترنت [غير قابلة للتنزيل]؛ دروس خصوصية؛ 

التعليم وتوفير التدريب فيما يتعلق بالتغير المناخي والمبادرات المواتية للبيئة؛ 

 ات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة. االستشارات والمعلومات والخدم

الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها،  - 18الفئة 

وخدمات التحليالت واألبحاث الصناعية؛ وتصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسب 

مات والرسائل (؛ التشفير وفك التشفير وتوثيق المعلوHaaHاآللي؛ والبرمجيات كخدمة )

والبيانات؛ توفير خدمات التحقق من هوية المستخدم باستخدام القياسات الحيوية 

والتعرف على الوجوه وبصمة اليد والتعرف على الصوت وغيرها من أنواع 

التكنولوجيا المختصة بالتحقق من الهوية سواء برمجيات أو أجهزة لتوفير الخدمات 

ترونية، والتبرعات، وتتبع المنتجات المرخصة المالية، ومعامالت التجارة اإللك

والتفاعل مع المشجعين؛ خدمات تأمين البيانات؛ أمن تكنولوجيا المعلومات والحماية 

والصيانة؛ تحليل التهديد أمن الحاسب اآللي لحماية البيانات؛ توفير خدمات األمن 

البيانات عبر  لشبكات الحواسب؛ الدخول إلى الحواسب والمعامالت المحوسبة؛ تصريح

سلسلة الكتل؛ مصادقة البيانات عبر سلسلة الكتل؛ بما في ذلك جميع الخدمات المذكورة 

أعاله لالستخدامات المتصلة بأنظمة السداد؛ وخدمات الحاسب اآللي فيما يتعلق بنقل 

م خدمات  المعلومات والبيانات والمستندات والصور عبر اإلنترنت؛ وخدمات ُمقدِّّ

(، وهي استضافة تطبيقات برامج الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ EHPالتطبيقات )

م خدمات التطبيقات ) م البرمجيات في مجال عقد EHPوخدمات ُمقدِّّ ( التي تُقدِّّ

المؤتمرات على شبكة اإلنترنت، وعقد المؤتمرات الصوتية، والمراسلة اإللكترونية، 

األصوات والمكالمات؛ وتقديم  وتجميع الوثائق، وعقد المؤتمرات بالفيديو، ومعالجة

برمجيات غير قابلة للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني للعديد من 

تطبيقات البرمجيات؛ وخدمات الدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف فيما 

اسب يتعلق ببرمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات الح

لين للمشاركة في  اآللي، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين الُمسجَّ

المناقشات، والحصول على التعليقات من نظرائهم، وتكوين مجتمعات افتراضية، 

واالشتراك في الشبكات االجتماعية، وتبادل الوثائق؛ والمشورة المتعلقة بتكنولوجيا 

ي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة الحاسب اآللي والُمقدَّمة لُمستخدم

الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات الحاسب 

اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة 
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مولة الحاسب اآللي الدفترية، وأجهزة الالب توب، وأجهزة الحاسب اآللي المح

والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛ 

وتصميم أجهزة الهاتف المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛ 

وخدمات الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدمات تكامل الحاسب اآللي؛ 

لحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة ا

الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ وتصميم برمجيات الحاسب اآللي؛ 

وتصميم أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات الويب؛ واستضافة صفحات 

الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات الحاسب اآللي للبحث واسترجاع 

ن قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم المعلومات التقنية بناًء المعلومات م

على الطلب الُمحدَّد للمستخدمين النهائيين عن طريق الهاتف أو شبكة الحاسب اآللي 

العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب اآللي؛ وخدمات الحاسب 

في قواعد البيانات والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب 

اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات الحاسوبية واإللكترونية؛ وتحويل البيانات والوثائق 

المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛ وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ 

مباني، والمكاتب، والشقق؛ وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛ والتصميم الداخلي لل

وخدمات معلومات الحاسب اآللي وشبكات الحاسب اآللي؛ وتحديدًا تقديم معلومات تقنية 

متعلقة بالحواسب والشبكات في مجال األعمال والتجارة اإللكترونية؛ تقديم برامج إدارة 

نية المخاطر األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات المعلومات والمعرفة واالختبارات األم

للحاسب اآللي؛ وخدمات ضمان الجودة؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على 

المعامالت التجارية وإعداد التقارير المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي للتحكم في 

إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب اآللي، والشبكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ 

نات والمعامالت عن طريق شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في والنقل اآلمن للبيا

مجال أمن البيانات؛ واالستشارات التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات 

أمن شبكات االتصال المحوسبة؛ وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنترنت، وأمن شبكات 

؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعلومات؛ االتصال الُمحوسبة والشبكة العنكبوتية العالمية

والخدمات االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية وخدمات أمن 

شبكات االتصال الُمحوسبة، وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات التصديق على األمن 

 الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على اإلنترنت للتوقيعات

اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين البيانات اإللكترونية؛ 

وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن طريق موقع إلكتروني؛ 

م االستضافة السحابية؛ وتوفير  وخدمات الخرائط) والحوسبة السحابية؛ وخدمات ُمقدِّّ

ات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات الحوسبة االستخدام المؤقت للبرمجي

السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات 

حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ والبحوث 

ومات والمشورة والخدمات التقنية في مجال تقليل انبعاثات الكربون؛ توفير المعل

االستشارية فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة؛ توفير المعلومات 

التكنولوجية المتعلقة باالبتكارات المراعية للبيئة؛ خدمات االختبارات البيئية والتقييم 

البيئية؛  والمراقبة؛ األبحاث في مجاالت حماية البيئة والحفاظ عليها؛ تجميع المعلومات

البحث وتوفير معلومات علمية في مجال التغير المناخي؛ خدمات استشارية علمية 

وصناعية فيما يتعلق بالوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والقضايا البيئية؛ تقديم 

التوصيات المتعلقة بإجراءات الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بطريقة فعالة من 

رة برامج الحد من انبعاثات الكربون؛ األبحاث البيئية؛ الخدمات اإلدارة حيث التكلفة؛ إدا
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والحماية؛ االستشارات والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 المذكورة أعاله. 

الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية؛ العناية الشخصية والصحية للبشر أو  - 11الفئة 

لزراعة والبستنة والغابات؛ خدمات العالج الطبيعي؛ تأجير معدات الحيوانات؛ خدمات ا

للرعاية الصحية البشرية؛ تأجير معدات للصحة البشرية والعناية بالجمال؛ تأجير معدات 

للزراعة وتربية األحياء المائية والبستنة والغابات؛ خدمات صيدالنية، خدمات أطباء 

ة، تصميم المناظر الطبيعية؛ النظافة العيون؛ خدمات الصحة العقلية؛ خدمات طبي

البشرية والعناية بالجمال؛ خدمات الرعاية الصحية البشرية؛ البستنة والتشجير والمناظر 

الطبيعية؛ خدمات تصميم األزهار؛ الزراعة )المحاصيل(؛ الزراعة )الحيوانات(؛ طب 

دمات العناية األسنان؛ خدمات الرسم على الجسد؛ خدمات الرعاية الصحية بالحيوان؛ خ

بالحيوانات؛ الزراعة؛ وتربية األحياء المائية، والبستنة، وخدمات الغابات؛ زراعة 

األشجار ألغراض الحد من انبعاثات الكربون؛ الخدمات الزراعية المتعلقة بالحفاظ على 

البيئة؛ توفير المعلومات المتعلقة بتهذيب السلوك؛ خدمات الطب البديل؛ تربية الحيوان؛ 

ج بمساعدة الحيوان؛ خدمات المساج بالعطور؛ خدمات بنك الدم، ثقب الجسم العال

)بيرسينج(؛ عالج الجسم بتقويم العمود الفقري، خدمات النقاهة المنزلية؛ إزالة الشعر 

بالشمع؛ ترتيب الزهور؛ زرع الشعر؛ تصفيف الشعر؛ خدمات المراكز الصحية؛ 

لبستنة؛ خدمات اإليواء؛ خدمات المشورة الصحية؛ خدمات المنتجعات الصحية؛ ا

المستشفيات؛ رعاية الحدائق؛ العناية باألظافر؛ التدليك؛ خدمات التمريض المنزلي؛ 

خدمات تقويم األسنان المشورة الصيدالنية، العالج الطبيعي؛ خدمات مشتل النباتات؛ 

خدمات إعادة زراعة الغابات؛ خدمات الحمامات العامة ألغراض النظافة؛ تأجير 

حيوانات ألغراض البستنة؛ تأجير خاليا النحل؛ تأجير المنشآت الصحية؛ خدمات ال

الراحة المنزلية؛ خدمات الطب النفسي؛ خدمات االستلقاء تحت أشعة الشمس؛ عالج 

النطق؛ زراعة األشجار ألغراض الحد من انبعاثات الكربون؛ جراحة األشجار؛ خدمات 

شارات والمعلومات والخدمات االستشارية فيما الحمامات التركية؛ صنع األكاليل؛ االست

 يتعلق بالخدمات المذكورة.
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

وغيرها  423433
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1398191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/15/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمود عبد التواب عبد النبى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابو بكر الصديق تقسيم الدش اول الفيوم الفيوم

 39 - 35 -89 : المةــــــات العـــفئ
 

ده وجبن وااللبان زيتون بأنواعه ومخلالت بجميع انواعها ولحوم المجم - 89الفئة 

 دون غيرها 89ومعجون الصلصه فئة 

زيتون بأنواعه ومخلالت بجميع انواعه  89فى مجال الفئه  35خدمات الفئة  - 35الفئة 

 ولحوم المجمده وجين وااللبان ومعجون الصلصه

زيتون بأنواعه ومخلالت بجميع انواعه  89فى مجال الفئه  39خدمات الفئة  - 39الفئة 

 مده وجين وااللبان ومعجون الصلصهولحوم المج
 

-----االشتراطات        :      
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة منتصر عبد الرحمن مجاهد وشريكه _فانى فودذ للصناعات الغذائية 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 اسيوط 30المنطقة الصناعية بالزرابى ابو تيج نصف القطعة 

 39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31مقرمشات والسناكس الوارد بالفئة - 31الفئة 

 مقرمشات والسناكس ( 31) في مجال الفئة 35خدمات الفئة  - 35الفئة 

 )مقرمشات والسناكس(31تعبئة وتغليف فى مجال الفئة  39ئة خدمات الف - 39الفئة 
 

على حدة  Dالتنازل عن الحرف اس  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -سعيد زكريا السد عطيه ماضى  -سويت جم للبان والحلويات الجافه 

 الجنسية

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كفر المحمديه بملك/ اسماء عبد الظاهر حسن عبد العزيز مركز ومدينة ميت غمر 

 الدقهليه

 39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 اللبان والحلويات الجافه 31منتجات الفئة  - 31الفئة 

 اللبان والحلويات الجافه 31فى مجال الفئه  35خدمات الفئة  - 35الفئة 

 اللبان والحلويات الجافه 31تعبئة وتغليف فى مجال الفئة  39خدمات الفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1391992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -سعيد زكريا السد عطيه ماضى  -سويت جم للبان والحلويات الجافه  

 الجنسية

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر المحمديه ميت غمر الدقهليه بملك سعيد زكريا السيد 

 39 - 35 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 اللبان والحلويات الجافه 31منتجات الفئة  - 31الفئة 

 اللبان والحلويات الجافه 31فى مجال الفئه  35خدمات الفئة  - 35الفئة 

 اللبان والحلويات الجافه 31تعبئة وتغليف فى مجال الفئة  39خدمات الفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1395093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -نشوى عبد المتولى حبشى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 برهتوش السنبالوين الدقهليه 

 39 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

) ماعدا المنظفات الصناعيه والزيوت  3فى مجال الفئه  35منتجات الفئه  - 35الفئة 

 ل مبللهالعطريه ومنادي

) ماعدا المنظفات  3التعبئه والتغليف فى مجال الفئه  39خدمات الفئه  - 39الفئة 

 الصناعيه والزيوت العطريه ومناديل مبلله 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1319381 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -تبارك لالستيراد والتصدير  -عصام محمد السيد الغباشى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز كفر سعد دمياط 5بلوك  1منطقة غرب منياء قطعه رقم 

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 يرهادون غ 3سنفرة بالفئة  - 3الفئة 

دون غيرها )فى مجال المنتجات الواردة بالفئات  35استيراد وتصدير بالفئة  - 35الفئة 

3 ) 
 

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

431001بالعالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

184 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321831 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -الشركة الفرنسية العالمية للعطور ومستلزماته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش على حسن عطية  1

 35 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 فى مجال العطور  35االستيراد والتصدير بالفئة  - 35الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

83/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -فايزة احمد مصطفى الخولى  -دار المنار الحديثة للطبع والنشر والتوزيع 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امبابة الجيزة -مدينة التحرير  - 39ش  03

 11 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 35توزيع الكتب بالفئة   - 35الفئة 

 11طباعة الكتب بالفئة  - 11الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/08/8102 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد مصري الجنسيه  -احمد سيد امين خضر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم  -ترسا  -شارع مسجد عكاشه  3

 18 - 10 -35 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا االستيراد والتصدير  35جميع الخدمات الفئه   - 35الفئة 

 10ه جميع الخدمات الوارده بالفئ - 10الفئة 

 18جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 18الفئة 
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1351312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/13/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -لومات اوسالكوم لتكنولوجيا المع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهره 1مكرم عبيد برج الياسمين الدور الثانى شقه  22

 18 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9فى اجهزة الكمبيوتر بالفئة  35االستيراد والتصدير بالفئة  - 35الفئة 

 دون غيرها 18واقع الكترونية بالفئة تصميم وتطوير م - 18الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -شركة ام اف للتوكيالت التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -شارع محمد ابراهيم  1

 13 - 35 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال التجاريه فى مجال االغذيه والمشروبات المعلبه ) تجزئه وجمله (   - 35الفئة 

االستيراد والتصدير ويافطه المنشأه والتوريد والتوزيع والتوكيالت التجاريه والدعايه 

 35ن الوارده بالفئه واالعال

خدمات المطاعم وخدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات   - 13الفئة 

 13الكافيتريات والكافيهات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1330253 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/13/8101 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية  -ريم صالح بى اند ال ميد محمد عمر عبد الك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -دمنهور  -شبرا -برج االمارتية الذهبي  -ميدان جالل قريطم  -دوران االستاد 

 35 - 30 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5االدوية البيطرية بالفئة  - 5الفئة 

 دون غيرها 30ئة االعالف بالف - 30الفئة 

 ( 5دون غيرها ) فى مجال االدوية بالفئة 35استيراد وتصدير بالفئة  - 35الفئة 
 

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

وعن  الحروف كل على حدى وفى الوضع العادى



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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة شرق أسيا لالستيراد والتصدير  -شركة ابراهيم محمد السيد سمك وشريكه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

م السيد سمك شارع الزعيم انور السادات بجوار مركز شباب البتانون بملك /ابراهي

 مدينة شبين الكوم المنوفيه

 35 - 2 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الكوالين و االكر و جميع مشتقات الفئة  - 1الفئة 

 2العدد و اآلالت اليدوية الواردة بالفئة   - 2الفئة 

 2،  1في مجال الفئة  35االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 35الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/08/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين هونج لى شين دا اليكترونيك كو . ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يستريك ، شينزين ، ديست ، فوتيان د-، سايج سكوير ، هواتشيانغ ان . صب  1918

 الصين   -قوانغدونغ  

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الكمبيوتر اللوحية، الروبوت المزود بالذكاء االصطناعي، الساعات  - 9الفئة 

الذكية )ادوات قياس(، مفكرة في شكل كمبيوتر صغير، آالت تصوير ]فوتوغرافية 

أس، الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، وإلكتروستاتية وحرارية[، سماعات الر

ساعات قياس الجهد والطاقة والنشاط، أجهزة تلفزيون، روبوتات مراقبة، شاشات 

عرض الفيديو القابلة لالرتداء ونظارات الواقع االفتراضي، أجهزة تعليمية، مستقبالت 

ن وال ترد ضم 9سمعية وبصرية، أجهزة عرض وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 فئات اخرى.

نشر مواد الدعاية واإلعالن، عرض السلع، دعاية وإعالن، الدعاية  - 35الفئة 

واإلعالن عبر التلفزيون، اإلعالن بالراديو، الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي، اإلعالن 

والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 

انتاج برامج التسويق عن بعد، الدعاية واإلعالن الخارجي، تنظيم  بيعها بالتجزئة،

المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات الشراء 

لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[، التسويق، محرك البحث االقوى 

وال  35ة الخدمات واردة بالفئة لترويج المبيعات )نشر مواد دعاية واعالن( وجميع هذ

 ترد ضمن فئات 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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323082 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فيفو موبيل كومينيكاشن كو ، ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغغفوان ، غوانغدونغ، الصين 823

 35 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لة، برامج  - 9الفئة  أجهزة معالجة البيانات، برامج كمبيوتر، برمجيات كمبيوتر مسجًّ

كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، مساعد رقمى شخصى )حاسب صغير يعمل باللمس 

ستخدم في عمل التقارير والجداول االليكترونية(، منصة برامج الكمبيوتر )مسجلة أو ي

قابلة للتنزيل(، برنامج كمبيوتر لشاشة التوقف )مسجل أو قابل للتنزيل(، برامج 

مخصصة للرسومات قابلة للتنزيل علي الهواتف النقالة، اجهزة اتصاالت السلكية علي 

هواتف المحمولة قابلة للتحميل، أجهزة الكمبيوتر شكل مجوهرات، تطبيقات خاصة بال

اللوحية، شاشات تعمل باللمس، الروبوتات المزودة بالذكاء االصطناعى، النظارات 

الذكية )معالجة البيانات(، الساعات الذكية )معالجة بيانات(، برنامج لعبة الواقع 

تى تعمل باللمس، )الريدر(، اقالم ذكية للشاشات ال BHOاالفتراضي، قارئات بطاقة 

أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء )اجهزة ذكية على شكل ساعات او نظارات(، رموز 

تعبيرية قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة، برامج مخصصة لاللعاب علي الهواتف 

المحمولة قابلة للتنزيل، قفازات ادخال البيانات، أجهزة لعرض لوحات المفاتيح 

رف على اإليماءات، طابعات الصور، ماسح بصمة األصبع، االفتراضية، برنامج التع

اجهزة التعرف على الوجة، أدوات مالحية ، أنظمة ومعدات تحديد المواقع العالمية 

[SPH الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، أطواق للهواتف النقالة، اجهزة قياس الجهد ،]

ابات مخصصة للهواتف، والنشاط قابلة لالرتداء )على شكل ساعات او اساور(، جر

اغطية مخصصة للهواتف المحمولة، شاشات حماية مخصصة للهوات المحمولة 

)سكرينة(، األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتحديد موقع االشياء المفقودة التي تستخدم 

نظام تحديد المواقع العالمي أو شبكات االتصاالت الخلوية، الهواتف الذكية القابلة 

شكل ساعة(، لوحات المفاتيح مخصصة للهواتف النقالة، سماعات  لإلرتداء )على

للهواتف المحمولة، حوامل مخصصة للهواتف المحمولة، كبائن لمكبرات الصوت، 

مكبرات صوت )بلوتوث(، سماعات الرأس، سماعات السلكية )بلوتوث(، سماعات 

ماعات مخصصة لنظارات الواقع االفتراضى، محول سماعات للهواتف المحمولة، س

السلكية للهواتف الذكية، اغطية )قطع غيار( لسماعات الرأس، الميكروفونات ألجهزة 

للهواتف المحمولة،  BHO، كابالت BHOاالتصاالت السلكية والالسلكية، كابالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

عصا السلفي للتصوير، عصا السلفي مخصصة للهواتف الذكية، عدسات سيلفي، 

زة تحويل )المشترك الكهربائي واالدابتور(، االساور االلكترونية )اجهزة قياس(، اجه

(، شاشات للهواتف LCYمحوالت الطاقة )الشواحن(، شاشات الكريستال السائل )

المحمولة، شاشات عرض الفيديو يمكن ارتداؤها، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن 

البطاريات، بنوك الطاقة المتنقلة )باوربنك(، شواحن السلكية، حوامل مخصصة 

تف الذكية توضع في السيارة، يو اس بي )فالشات(، كاميرات، كاميرات الفيديو للهوا

الرقمية، موازين تستخدم لتحليل كتلة الجسم، موازين حمامات وجميع هذه المنتجات 

 دون غيرها 9واردة بالفئة 

خدمات الدعاية واإلعالن، خدمات عرض السلع على وسائل االتصال  - 35الفئة 

تجزئة، خدمات توفير مساحة إعالنية على مواقع الويب للسلع لغايات بيعها بال

والخدمات، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، خدمات توفير المعلومات 

التجارية عبر موقع الويب، خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، خدمات 

ؤسسة إرشاد المستهلكين[، خدمات تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]م

توفير المعلومات والمشورة للمستهلكين فيما يتعلق باختيار المنتجات والعناصر التي 

سيتم شراؤها، خدمات توفير المعلومات التجارية عبر اإلنترنت أو شبكة الكابل أو 

عات غيرها من أشكال نقل البيانات، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، ترويج المبي

]لآلخرين[، خدمات توفير سوق على اإلنترنت للسلع والخدمات )للمشترين والبائعين(، 

خدمات تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، خدمات تنظيم المعلومات في 

قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين، خدمات تحديث 

بيانات الكمبيوتر، خدات فهرسة الويب ألغراض تجارية أو  وصيانة البيانات في قواعد

إعالنية، خدمات ترتيب فهرس المعلومات الغراض تجارية او اعالنية، خدمات تذكير 

وال ترد ضمن فئات  35المقابالت ]وظائف مكتبية[ وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 اخرى.
 

------االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المراسم الدوليه للتطوير العمراني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مجمع ميفيدا القاهره الجديده  33منطقه  1المبني االداري  رقم 

 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31االستثمار العقاري الوارده بالفئة   - 31الفئة 

 33االعمال االنشائية للمباني السكنية واالدارية والتجارية بالفئة  - 33الفئة 
 

وغيرها 433121العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1325282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/18/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  10311مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى. ص . ب : 

 ، المملكة العربية السعودية  00530البريدى : 

 18 - 10 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31خدمات الفئة  - 31الفئة 

 10خدمات الفئة - 10الفئة 

 18خدمات الفئة  - 18الفئة 
 

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 - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    1329301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ترافكو جروب انترناشيونال القابضه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  1 -الشيخ زايد  -يوليو  81محور  -مبني ترافكو سنتر 

 13 - 10 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 31الفئة 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئه   - 10الفئة 

 13جميع الخدمات الواردة بالفئه   - 13الفئة 
 

قبول العالمة فى مجموعها -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ليانليان ديجيتيك كو.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوى دا اللى ، بينجيانغ ديستركت ، هانجز هو ،  39، 0، بيلدينج  08، فلور  3بى 

 تشجيانغ ، الصين 

 32 - 31 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 31جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 31الفئة 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية   -نشاوى محمد احمد محمد حسين الم

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس  -ملك احمد عصام الدين اسماعيل   -ش  الشهيد محمد أبو النصر  

 الشرقية 

 39 - 32 -33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 33الفئة 

 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 

 

-9-3فى مجال الفئات  39التعبئة والتغليف وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - 39الفئة 

00-80 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1335211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/12/8102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئوليه محدودةشرك -سوكلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -ص البنفسج 533الدور االضى عماره  8شقه رقم 

 اول 

 32 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9برامج الحاسب االلى والموبيل بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 32ية بالفئة خدمات المواقع االلكترون - 32الفئة 
 

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

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1323913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يةشركة مساهمه مصر -البارون لتصنيع وتجارة الحلويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -المنصوره  -الجمهوريه  81

 39 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31الحلويات والشيكوالته وااليس كريم الوارد بالفئه  - 31الفئة 

 فى مجال الحلويات والشيكوالته وااليس كريم  39خدمات   - 39الفئة 
 

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

407312مع العالمة رقم 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/18/8103 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمه مصريه شركه  -اى كان كبيتال للتجارة والمقاوالت واالستثمار الزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  1 - 8ش  3برج  -عمارات سوليمار  -الحى االول 

 18 - 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع خدمات الفئة   - 10الفئة 

 18جميع خدمات الفئة  - 18الفئة 
 

التنازل عن العالمه كل -ان الموضه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلو

علي حدا وعن الرسم 
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202 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -المحمدية لالجهزة الكهرائية    -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز بلبيس  -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر

 الشرقية

 15 - 11 -13 -18 -10 -11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 

 

 10جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 

 18جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 18 الفئة

 13جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 13الفئة 

 11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 

 15جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 15الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل   -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية  

 15 - 11 -13 -18 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.18جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 18الفئة 

 (.13جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 13الفئة 

 (.11جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 11الفئة 

 (.15جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم ) - 15الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1321951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

82/10/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايسترن ستار للتجارة والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع االندلس مصر الجديدة القاهرة  31بالعقار رقم  03شقة رقم 

 31 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (دون غيرها5المنتجات الواردة بالفئة ) - 5الفئة 

 (دون غيرها31المنتجات الواردة بالفئة ) - 31الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المحمدية  لالجهزة الكهربائية   -محمد احمد محمد حسين المنشاوى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس    -ملك احمد عصام الدين اسماعيل  -ش  الشهيد محمد أبو النصر 

 الشرقية 

 01 - 2 -1 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5ات الفئة رقم )جميع منتج - 5الفئة 

 (1جميع منتجات الفئة رقم ) - 1الفئة 

 (.2جميع منتجات الفئة رقم ) - 2الفئة 

 01جميع منتجات الفئة رقم  - 01الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 959عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1322138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/13/8109 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -المحمدية للالجهزة الكهرائية _فردى -ين المنشاوى محمد احمد محمد حس

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  الشهيد محمد أبو النصر _ملك احمد عصام الدين اسماعيل مركز بلبيس _الشرقية

 01 - 2 -1 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 

 دون غيرها 1جميع المنتجات الواردة بالفئة - 1الفئة 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 

 
 

 ---االشتراطات        :      


