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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3094131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/30/5392 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع حجازى للدخان  -ى مصطفى امين محمد حجاز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -ميت حدر بملكه ثان المنصورة  -شارع حسن حسنى 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04الدخان المعسل بالفئة  - 04الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3009913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد صبحى وشريكه   -شركة المنهل لتجارة وصناعه الدخان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرة القا -مكرر ش الركبية  01الخليفة 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 04الفئة 

 دون غيرها 
 

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

وغيرها 235672بالعالمة رقم
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3009919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد صبحى وشريكه   -شركة المنهل لتجارة وصناعه الدخان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مكرر ش الركيبة  01الخليفة 

 04 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 04الدخان المعسل والتبغ الخام والمصنوع وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 04الفئة 

 دون غيرها 
 

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

وغيرها 743243بالعالمة 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الباز لصناعة الدخان واالستيراد والتصدير  -محمدمحمد عبد الوهاب يوسف الباز 

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ليةمركز المنصورة الدقه -شها بملك  عبد الوهاب عبد الوهاب يوسف الباز 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 (04الدخان المعسل الوارد بالفئة )  - 04الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمه 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 )الوردة للدخان ( توصية بسيطة  -شركة أحمد فتحى أحمد على التالوى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اول طريق شبين الكوم قوسينا المنوفية شركة الوردة للدخان 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04جميع منتجات الفئة   - 04الفئة 
 

223352االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة طبقا لقوانين والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة وقائ-هوم بوكس اوفيس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية 93306افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك ,نيويورك  9933

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

علب  -صناديق السيجار -التيغ و منتجات التبغ و هي مباسم سيجار -سجاير - 04الفئة 

 والعات المدخنين  -اعات السيجار قط -السيجار 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -محمد سيد وشركاه    -جوهرة باب البحر التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -اب الشعرية ب -شارع باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04التبغ و مشتقاتة بالفئة رقم  - 04الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -التاج 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    3001613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -بى ام جى اندستريز ش.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -، الجزيره الحمرا ، رأس الخيمه  09320ص ب 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04التبغ ، ادوات المدخنين ، الكبريت والواردة بالفئه  - 04الفئة 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نوصية بسيطة -شكة الوردة للدخان  -د علي البالوى و شركاهاحمد فتحي احم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قويسنا بملك -بندر شبين الكوم البر الشرقي طريق شبين الكوم -اول طريق شبين الكوم

 الشركاء المنوفية

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

-----شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عمر الدفراوى وشركاة  -مصنع ادخنه الدفراوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األسكندرية -المقاولون العرب  سموحة عزبة الصبحيه خلف مخازن

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04السجائر والسيجار والمعسل والدخان بالفئة  - 04الفئة 
 

725634العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013105 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تنباك للوازم التدخين الصناعه وتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 راس الخيمه االمرات العربيه المتحده 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

استخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة ب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -جوهرة باب البحر التجارية محمد سيد و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -باب الشعرية   -ش باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة رقم  - 04الفئة 
 

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

على حدى  Mالتنازل عن حرف ام   -والنجوم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الشعرية  -ش باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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

كال على حدى Mوالنجوم وعن حرف ام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركاه  جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الشعرية  -شارع باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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

كال على حدى  Mوحرف ام  والنجوم
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رهالقاه -باب الشعرية  -ش باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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

كال على حدى  Mوالنجوم وحرف ام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الشعرية  -ش باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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

كال على حدى Mوالنجوم وعن حرف ام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -كاه جوهرة باب البحر التجارية / محمد سيد و شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -باب الشعرية  -ش باب البحر  16

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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

كال على حدى Mرف ام والنجوم وعن ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش امريكية -روثليس فابور كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يكيةاس لينكس بليس اونتاريو  كاليفورنيا الواليات المتحدة االمر 5343

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

سوائل السجائر اإللكترونية )السائل اإللكتروني(؛ محاليل منكهة لالستخدام  - 04الفئة 

في بخاخات الفم والمحاليل السائلة إلعادة ملء رؤوس بخاخات الفم؛ محاليل النيكوتين 

اليل السائلة إلعادة ملء السائلة المنكهة ليست من التبغ لالستخدام في بخاخات الفم والمح

 دون غيرها 04رؤوس بخاخات الفم فئة 
 

----االشتراطات        :      



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية -روثليس فابور كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اس .لينكس بليس اونتاريو  كاليفورنيا .الواليات المتحده االمريكية 5343

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

سوائل السجائر اإللكترونية )السائل اإللكتروني(؛ محاليل منكهة لالستخدام  - 04الفئة 

اليل النيكوتين في بخاخات الفم والمحاليل السائلة إلعادة ملء رؤوس بخاخات الفم؛ مح

السائلة المنكهة ليست من التبغ لالستخدام في بخاخات الفم والمحاليل السائلة إلعادة ملء 

 دون غيرها  04رؤوس بخاخات الفم.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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -اكس ال فيب ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 13239كاليفورنيا  -توررانس  -ستريت  550  -دبليو  9236

 االمريكيه 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 التبغ الخالي من الدخان؛ .9 - 04الفئة 

 سجائر اللف؛ .5

 الملفوفة باليد؛السجائر  .0

 السجائر ذات الفالتر؛ .4

 بدائل لتبغ لغير الغايات الطبية؛ .2

 تبغ المدخنين؛ .6

 التبغ المنّكه؛ .1

 التبغ لألرجيلة؛ .0

 تبغ السجائر؛ .1

 التبغ الذي يحتوي على المنثول؛ .93

 التبغ الذي يحتوي على المنثول للغليون؛ .99

 ورق تبغ؛ .95

 التبغ؛ .90

 ضغ؛تبغ الم .94

 السيجار؛ .92

 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ .96

 السجائر؛ .91

 السيجار الرفيع؛ .90
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 أعشاب التدخين؛ .91

 السعوط؛ .53

 . التبغ المقطع؛59

 مخلفات التبغ؛ .55

 . المباصق للمدخنين؛50

 أكياس تبغ الغليون؛ .54

 غليون التبغ اآلسيوي الطويل؛ .52

 األرجيلة؛ .56

 علب سيجار ليست من معادن ثمينة؛ .51

 مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .50

 أنابيب السجائر؛ .51

 مقصات السجائر؛ .03

 منافض السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .09

 غاليين التبغ اإللكترونية؛ .05

 منظفات غاليين التبغ؛ .00

 أكياس األرجيلة اإللكترونية؛ .04

 علب السيجار؛ .06لب السجائر ليست من معادن ثمينة؛ ع .02

 حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ .00أغطية السيجار؛  .01

 أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ .01

 مرطبات السيجار؛ .43

 تبغ الغاليين الذي يحتوي على المنثول؛ .49

 أدوات إطفاء الغاليين؛ .45

 ون دخان؛أنابيب الترذيذ للسجائر بد .40

 أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ .44

 أكياس التبغ؛ .42

 فالتر السجائر؛ .46

 غاليين التبغ؛ .41

 قطاعات السيجار؛ .40

 علب السيجار؛ .41

 علب السجائر؛ .23

 حماالت السيجار؛ .29

 آالت الجيب للف السجائر؛ .25

 لسجائر؛مباسم حماالت ا .24مباسم السجائر؛  .20

 أدوات تنظيف غاليين التبغ؛ .22

 مناصب غاليين التبغ؛ .26

 أوعية التبغ؛ .21

 . علب حفظ السجائر؛20

 منافض السجائر؛ .63علب السعوط؛  .21

 مباصق لمدخني التبغ؛ .69

 علب حفظ السيجار من الرطوبة؛ .65

 المبخرات الفموية للمدخنين؛ .60

 أعواد الثقاب اآلمنة؛ .64
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 الثقاب الفسفورية الصفراء؛ أعواد .62

 أعواد ثقاب البارافين؛ .61علب الثقاب غير المعدنية؛  .66

 أعواد ثقاب السلفور؛ .60

حامالت  .19أعواد الثقاب؛  .13حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛  .61

والعات  .14والعات السيجار؛  .10علب الثقاب؛  .15أعواد الثقاب؛ 

والعات السجائر عدا عن المستخدمة  .16عات السجائر؛ أغطية وال .12السجائر؛ 

والعات  .10علب الغاز السائل المستخدم لوالعات السجائر؛  .11للسيارات؛ 

.09حجارة الصوان؛  .03علب الغاز لوالعات السيجار؛  .11للمدخنين؛ 

حماالت الغاز المستخدمة  .05الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛  

 الفالتر؛ .04الغاز الستخدامات التدخين؛  .00 لوالعات السجائر؛

.00دفاتر أوراق السجائر؛  .01فالتر السجائر؛  .06. فالتر السجائر؛ 02

حزم الخيوط لفلترة  .13ورق السجائر؛  .01ورق ماص لغاليين التبغ؛  

النكهات عدا  .15النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ؛  .19السجائر؛ 

السجائر اإللكترونية  .10العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ عن الزيوت 

السيجار  .12علب السجائر اإللكترونية؛  .14المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ 

السجائر اإللكترونية؛ .11سائل النيكوتين للسجائر اإللكترونية؛  .16اإللكتروني؛ 

( دون 04سجائر اإللكترونية الــــوارده بالفئة )المحاليل السائلة لالستعمال في ال .10

 غيرهـــــا

 
 

753774العالمة 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى اف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الطابق الثالث , أبراج االمارات الماليه , مركز دبي المالي  -091الوحده رقم اس 

 االمارات العربيه المتحده -دبي  11141العالمي ص.ب . 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

الثقاب، ورق ماص لغاليين التبغ، أدوات  تبغ، أدوات المدخنين، أعواد - 04الفئة 

لالستخدام مع التبغ، منافض سجائر، سجائر، سجائر الكترونية، أرجيلة الكترونية، 

حجارة النار )الصوان(، منكهات بخالف زيوت العطرية لالستخدام في السجائر 

االلكترونية، تبغ منكه، منكهات بخالف زيوت العطرية للتبغ، معسل عشبي )بدائل 

لتبغ(، أعشاب للتدخين، أرجيلة، تبغ األرجيلة، أنابيب األرجيلة، والعات للمدخنين، تبغ ا

محتوي على منثول، حجارة بخارية لألرجيلة، تبغ الشيشة، أنابيب الشيشة، فالتر تبغ، 

أوعية وعلب التبغ، بدائل التبغ، مساحيق تبغ، أكياس تبغ، علب تبغ، تبغ اللف، تبغ بدون 

 04جات التبغ )بما في ذلك بدائل التبغ(، تبغ خام أو مصنّع. بالفئه دخان، تبغ ومنت
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3509110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/32/5331 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى أخوان ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -البدرشين  -ش الجمهورية 93

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

واستيراد وتصدير فى مجال منتجات الفئة  02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

03 
 

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

وغيرها 213651مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3549464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5393 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شحاتة سيد شحاتة حسين الزغبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم 99ش  6

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02يافطة محل بوصفها من االعمال التجارية بالفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3035214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/32/5394 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-برايم لالستيراد والتصدير-شركة تضامن -اشرف الدسوقى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر -عمارات ميلسا ارض الجولف 1

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 1فى المنتجات الواردة بالفئة  02خدمات االستيراد والتصدير فقط بالفئة  - 02الفئة 

دون غيرها )ماعدا التليفزيون راديو فيديو مسجل القطات الستااليت و اجهزة االستقبال 

 لريسيفر الهاتف الفاكس التليفونات المتنقلة ا
 

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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/30/5392 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الخارجية سياج للتجارة  -شركة شريف لطفى سياج لطفى سياج وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر  -ش بورسعيد  016

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

( 02جميع خدمات االستيراد و التصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة ) - 02الفئة 

 (6على المنتجات الواردة 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3051012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/39/5396 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -تامر حمود وشركاه  -شركة الضى لألستيراد والتصدير والتوريدات العامة 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أول المنصورة  -شارع الدكتور على باشا ابراهيم بملك / محمد أحمد على خليل  04

 الدقهلية  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - 02الفئة 

،مقاعد امان لآلطفال تستخدم  -عربيات االطفال  ( فى مجال منتجات02الواردة بالفئة )

( ومنتجات سرير االطفال الهزاز ، ومشاية االطفال 95فى السيارات الواردة بالفئة )

 (53الواردة بالفئة )
 

على  TIBBARالتنازل عن رابيت  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

حدى 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3040001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/99/5396 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميديكا لتجارة وتوزيع االدويه ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر  - 95شقه   -الدور السادس  -ش جمال الدين دويدار  21

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 2فى مجال الفئه  02خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3029254 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهم مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جورجيا  -انك  -هوم ديبوت انترناشوال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -  03001جورجيا  -اتالنتا  -ان دابليو   -باسيس فيري رود  5422

 االمريكيه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئه علي االنترنت  -مات متاجر البيع بالتجزئه خد - 02الفئة 

و  -في مجال االجهزة و الخردوات  -وخدمات كتالوجات الطلب عبر البريد 

والسلع المنزلية ) سلع  -والسلع الرياضيه  -االكسسوارات المنزليه الداخليه و الخارجيه 

 02تحسين المنزل( و االدوات المنزليه بالفئة رقم 
 

وغيرها  223711االشتراطات        :      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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3029251 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جورجيا شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية  -انك  -هوم ديبوت انترناشوال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   - 03001جورجيا  -اتالنتا  -ان دابليو   -باسيس فيري رود  5422

 االمريكيه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة على االنترنت  -خدمات متاجر البيع بالتجزئة  - 02الفئة 

 -فى مجال االجهزة والخردوات  02البريد بالفئة رقم  وخدمات كتالوجات الطلب عبر

والسلع المنزلية ) سلع  -والسلع الرياضية  -واالكسسوارات المنزلية الداخلية والخارجية 

 تحسين المنزل ( واالدوات المنزلية 
 

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

وغيرها  223711العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

32 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3063009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/99/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية -ناو اس.بي ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه ( ، ايطاليا كاستيجليون اولونا )في اي 59340،  1فيا اس.اي بي مازوشيلي ،

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات منح االمتياز فى مجال البصريات ، خدمات البيع بالجملة وخدمات  - 02الفئة 

البيع وخدمات البيع بالتجزئة وايضا التى تقدم عبر االنترنت فى مجال البصريات فيما 

رات والعدسات يتعلق بمنتجات التجميل وبالمحافظة على وتنظيف عدسات النظا

الالصقة ومحاليل العناية بالعدسات الالصقة والمناديل الصحية لتعقيم وتنظيف العيون 

وادوات العيون والفيتامينات واالمالح المعدنية لعالج امراض العيون وحافظات المفاتيح 

المصنوعة من معادن شائعة واالجهزة واالدوات البصرية والنظارات والنظارات 

رت الشمسية واالقنعة الرياضية والنظارات واالقنعة والنظارات الواقية الطبية والنظا

واطارات النظارات وقضبان النظارات والعدسات وعدسات النظارت وعدسات تصحيح 

البصر والعسات الالصقة وعدسات العيون وسالسل وخيوط تعليق النظارات الطبية 

ئتمان وبطاقات الخصم وعلب النظارات وحماالت العدسات الالصقة وبطاقات اال

والبطاقات المشفرة مسبقة الدفع والبطاقات الممغنطة واالصدارات االلكترونية المتعلقة 

بالمجال البصرى وعلب النظارات وعلب العدسات الالصقة المصنوعة من الجلود 

والجلود المقلدة ، خدمات الترويج لمبيعات المنتجات والخدمات المقدمة لمصلحة 

ل التخطيط والعرض والتنفيذ العمال الترويج للبيع فى مجال االخرين من خال

البصريات ، خدمات البرامج التحفيزية وخدمات الجوائز / المكافأت والهدايا فى مجال 

البصريات ، خدمات توزيع المواد الترويجية وتحديدا المنشورات والنشرات والمواد 

مات تخطيط وعرض وتنفيذ المطبوعة والعينات المقدمة فى مجال البصريات ، خد

فعاليات الترويج الخاصة فى مجال البصريات ، خدمات معالجة البيانات المتعلقة باكمال 

العروض الترويجية فى مجال البصريات ، خدمات اعداد المواد والعروض 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

والكتالوجات الترويجية والكتب الترويجية الطراف اخرى فى مجال البصريات ، 

دون  02للغايات التجارية فى مجال البصريات الواردة بالفئة خدمات التمثيل المهنى 

 غيرها
 

2224352العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3069513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/95/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -ايجاست ش.م.م  -لخدمات الزراعية والتجارةالشركه المصرية ل 

 مصريه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -باب شرق  -الشالالت  -برج الوطنية  -طريق الحرية  996

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 09بالفئة فى مجال الحاصالت الزراعية  02استيراد وتصدير الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3065611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/95/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة تضامنشر -عبد الهادى متولى وشريكة -شركة فور جى لالستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -القطامية  - 25ايجيكو  92عمارة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99فى مجال الفئه 02االستيراد والتصدير بالفئة  - 02الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    3062409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المجموعه الدوليه للدهانات الحديثه ميدو   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة برج العرب -أ 00( بلوك 2،  0القطعتين رقمى ) -المنطقه الصناعيه الثانيه  

 االسكندرية -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

37 

 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقم  -المنطقة الصناعية الثانية   

 االسىكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

ازل عن البيان التجارى التن -وغيرها  772347مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب الجديدة  -أ  00بلوك  2،  0عتين رقم القط -المنطقة الصناعية الثانية  

 االسىكندريه  -

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374قم مع العالمة ر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقم  -الصناعية الثانية المنطقة   

 االسىكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميدو   -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقم  -المنطقة الصناعية الثانية   

 االسىكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374مع 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريةشركة مساهمة  -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -برج العرب الحجديدة  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقمى  -المنطقة الصناعية الثانية  

 االسكندريه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

وغيرها  772374العالمة مرتبطة بالعالمة   -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمة مصريةشر -المجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب   -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقمى  -المنطقة الصناعية الثانية  

 االسكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374مع 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ت الحديثة )ميدو ( المجموعة الدولية للدهانا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقم  -المنطقة الصناعية الثانية   

 االسىكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  772374مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/35/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مجموعة الدولية للدهانات الحديثة )ميدو ( ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة برج العرب  -أ  00بلوك  2،  0القطعتين رقم  -المنطقة الصناعية الثانية   

 االسىكندريه  -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  02الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

وغيرها  772374العالمة مرتبطة بالعالمة  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5390 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركه مساهمه مصريه  -فيرست ستار لصناعة وطباعة المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 931ج قطعة رقم  -المنطقة الصناعية ب  -الدور االول واالرضى وبالدور ومشتمالتها 

 القليوبية -م العبور  -أ بلوك المحاجر 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خدم - 02الفئة 

 52فى مجال الفئة  02السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/31/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

تيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن واللوحات االس - 02الفئة 

 فقط 99فى مجال الفئه  02االعالنيه بوصفه من االعمال التجاريه الوارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/93/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسؤليه محدودة  -شركه مجموعه فولتير العربيه للتجارة ) فولتير ( ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينه نصر -ش عبد الحكيم الرفاعى  25

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

واألجهزة  52في مجال الفئه  02االستيراد والتصدير فى مجال بالفئه  - 02الفئة 

 1الكهربائيه بالفئه 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/93/5390 

 :التسجيل البإسم ط
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -شركة باتوجاس شركة مساهمةبسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زى ليه ميل بي بي  2أفنيو جيليبيرت دي اللوزيار باتيمنت دي  9003

 فرنسا  -0بروفينس سيديكس  -ايه أي اكس ايه ان 03463،90215

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة البيع بالتجزئة للمنتجات التالية: الجلود وتقليد الجلود ، جلود الحيوانات  - 02الفئة 

وتقليد جلود الحيوانات ، حقائب اليد ، حقائب الكتف ، حقائب الجراب ، األمتعة ، 

محافظ الجيب ، والمحافظ ، وحاملي البطاقات )المحافظ( ، محافظ جلدية ، حقائب 

ة ، الحقائب المدرسية ، حقائب ، حقائب للشاطئ ، حقائب مستندات ، حقائب صغير

رياضية ، حقائب للخصر ، حقائب السفر ، عدة سفرية )مصنوعات جلدية( ، حقائب 

سفرية ، صناديق ثياب ، حقائب سفر ، حقائب ظهر ، حقائب تسوق ، جرابات ، حقائب 

هي مجموعات أمتعة ألدوات التجميل ، حقائب ألدوات التجميل )فارغة( ، عدة سفر ، و

منسقة للسفر ، علب مفاتيح )بضائع جلدية(، المالبس، لباس القدم و األحزمة ؛ إدارة 

األعمال ، والتسويقية ، الدعاية و االعالن ، إدارة األعمال ، نشر المواد اإلعالنية 

)أوراق االعالنات ، منشورات ، مواد مطبوعة ، عينات( ، تنظيم األعمال والمشورة 

ية ، تنظيم المعارض لألغراض التجارية أو اإلعالنية ؛ اإلعالن عبر اإلنترنت اإلدار

على شبكة الكمبيوتر ؛ تأجير الوقت المخصص لإلعالن على جميع وسائل االتصال ؛ 

نشر النصوص اإلعالنية ؛ تأجير مساحات إعالنية؛ نشر اإلعالنات؛ العالقات العامة؛ 

دون غيرها فى مجال الفئه  02الفئة رقم :ترويج المبيعات لآلخرين وكل ماسبق ب

  52و90
 

----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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3003313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

اهمة شركة مس -المصرية االوربية للصناعات الغذائية والزراعية ) الفا فروست(  

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -العامرية االسكندرية  -النهضة   -الكرنك  - 14قطعة رقم   -المنطقة الصناعية  

 مصر

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

وادارة وتوجيه  -خدمات الدعاية واالعالن -خدمات االستيراد والتصدير  - 02الفئة 

 -التسويق  -بى الخدمات خدمات البيع بالتجزئة والجملة االعمال وتفعيل النشاط المكت

 -االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  -استشارات ادارة شؤون الموظفين 

توفير المعلومات التجارية عبر الموقع على شبكة االنترنت  -استشارات ادارة االعمال 

 05 - 09 - 03 - 51فى مجال الفئات 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه        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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3003022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هيبتا لتوكيالت التجاريه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه نصر - 1شقه -ي  ش ابو  داوود الظاهر 69

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال  02االستراد والتصدير والتوكيالت تجاريه بالفئه  - 02الفئة 

 ( 0الفئه 
 

االشتراطات        :      قدم مالك العالمة تعهد بان الشكل الوارد بالعالمة مجرد شكل وليس حرف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

51 

 

 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    3003606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى مصرى  -المؤسسة العربية لالستيراد والتصدير  -مصطفى محمد محمود ابراهيم 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز امبابة -نزار القشارة  -المنصورية 

 02 : المةــــــعات الـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن   - 02الفئة 

في مجال  02وعرض السلع عبر وسائل االتصال وخدمات البيع بالتجزئه الواردة بالفئه 

 فقط  52الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3009541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

اتحاد الهندسية االنشائية لمقاوالت البناء )ذم م ( يونك شركة ذات مسئولية محدودة 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ديرة القر هود دبي االمارات العربية المتحدة .

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية و اعالن، تأجير المساحات االعالنية، تقييم االعمال، المساعدة في  - 02الفئة 

إدارة االعمال، استشارات االعمال المهنية ، استشارات في إدارة و تنظيم االعمال، 

وكاالت وكاالت االنباء التجارية ، المساعدة في إدارة االعمال التجارية أو الصناعية ، 

التوظيف ، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد و 

( كابالت pemالتصدير)استيراد العناصر: معدات ميكانيكيه وكهربائيه للسباكه )

كهربائيه ، إدوات صحيه ، ملحقات ومقاطع جانبيه من االلومنيوم ، الفوالذ، مواد تحديد 

اناره بالكهرباء(، خدمات التصميم لغايات الدعاية و الموضع ، برج متحرك، اليات ، 

اإلعالن، خدمات النصح في إدارة االعمال، التسويق، خدمات التعاقد الخارجي ]مساعدة 

االعمال[، استشارات إدارة شؤون الموظفين ، الدعاية و اإلعالن، تأجير االت البيع، 

عداد الضرائب، تنظيم خدمات السكرتارية ، تزيين واجهات المحالت التجارية، ا

 دون غيرها 02المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية.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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة توصية بسيطةشرك -امين عزت رفاعى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -البدرشين  -شارع الشهيد عصام الدالى )اثار سقارة سابقا( 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 09 - 51فى مجال الفئات  02االستراد والتصدير بالفئه  - 02الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى وعن كل  -مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها 

مقطع على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة   -شركة سير شوز لتصنيع األحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية أ  -90301بلوك  9قطعة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52 - 90فى مجال الفات  02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005101 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

90/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الفارس فودز لتصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -احمد عبد المنعم محمد احمد 

 فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -شارع المركز بملك عبد المنعم محمد احمد حسن مركز االبراهيمية 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن واالعمال التجارية والبيع بالجملة  - 02الفئة 

،  03،  51فى مجال الفئات  02والبيع بالتجزئة وتفعيل النشاط المكتبى الواردة بالفئة 

 دون غيرها 05،  09
 

األلوان الموضحه بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى اليابان -راكوتين ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14 -920كو ، طوكيو ،  -اغايا تاماجاوا ، سيت 9-94-9

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ توفير مساحة للدعاية واإلعالن عن السلع   - 02الفئة 

والخدمات؛ ترويج وتسويق سلع وخدمات الغير عبر توزيع مواد دعائية واعالنية 

لمتنقلة؛ اعالنات الدفع لكل نقرة؛ وقسائم وعروض حسم عبر برمجيات التطبيقات ا

خدمات البيع بالتجزئة أو بالجملة لتوفير الموسيقى ومحتويات الفيديو والصور مباشرة 

)ان الين(؛ توفير القسائم وإصدار بطاقات حسم وتوفير المعلومات ذات الصلة؛ ترويج 

تي تتضمن سلع وخدمات الغير عبر توجيه المبيعات والبرامج الترويجية التحفيزية ال

الطوابع القابلة لالستبدال؛ المزادات على اإلنترنت؛ تنظيم المزادات؛ توفير معلومات 

عن المقاالت الصحفية؛ خدمات االستشارات والمشورة المرتبطة باألعمال؛ تنظيم 

الفعاليات الترويجية التسويقية للغير؛ تنظيم المعارض أو المعارض التجارية لغايات 

؛ الدعاية واإلعالن؛ توفير دليل دعائي وإعالني قابل للبحث فيه تجارية أو إعالنية

الين(؛ -الين( يتضمن السلع والخدمات التي يوفرها الباعة المباشرون )ان-مباشر )ان

الين( لتسهيل بيع سلع وخدمات الغير عبر شبكة -خدمات التجارة المباشرة )ان

إللكترونية؛ خدمات مقارنة حاسوبية؛ خدمات الدعاية واإلعالن للترويج للتجارة ا

األسعار المباشرة )ان الين(؛ توفير المشورة والمعلومات عن خدمات الزبائن وإدارة 

المنتجات واألسعار على مواقع اإلنترنت المتعلقة بالمشتريات التي جرت عبر 

االنترنت؛ ترويج المبيعات، بما فيها ترويج مبيعات الغير؛ خدمات والء الزبائن 

ي الزبائن لغايات التجارة والترويج والدعاية؛ خدمات برامج الوالء؛ وخدمات ناد

خدمات بطاقات الوالء؛ الترويج لسلع وخدمات الغير عبر حث الجهات الراعية على 

ربط سلعهم وخدماتهم ببرنامج جوائز؛ الترويج لسلع وخدمات الغير عبر توزيع بطاقات 

اقة االئتمان وإصدار بطاقات تحفيز حسم وتقديم نقاط مقابل الشراء مع استخدام بط

الوالء وبطاقات الهدايا المباشرة )ان الين(؛ إدارة برامج والء الزبائن وبرامج التحفيز 

و/أو الترويج وتنظيمها وتسييرها واإلشراف عليها ؛ تنفيذ برامج والء الزبائن وتقديم 

إلعالن؛ الترويج للغير الجوائز والتقارب والتحفيز لغايات الترويج التجاري والدعاية وا

باستخدام حسابات بطاقات الدفع وااليفاء واالئتمان عبر ادارة برامج التحفيز؛ إصدار 

نقاط قسائم الحسم وتحديد الجهة التي ستحصل عليها وتسديدها بما فيها النقاط 

اإللكترونية المرتبطة بالترويج لمبيعات السلع والخدمات؛ إصدار نقاط القسائم للتجارة 

الحسومات المرتبطة بالسلع والخدمات بما يتناسب مع مبلغ الشراء وتحديد الجهة  أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

57 

 

 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

التي ستحصل عليها وتسديدها؛ الخدمات الترويجية وتحديدًا ترتيب مشاركة المتاجر 

التابعة واألعضاء في برنامج والء الزبائن وبطاقات تحفيز الوالء وتوجيه البرنامج؛ 

ديدها؛ تنظيم بطاقات تحفيز الوالء وتشغيلها؛ إصدار إصدار بطاقات تحفيز الوالء وتس

طوابع تجارية؛ توفير معلومات بشأن المبيعات التجارية؛ توظيف اآلخرين أو إدارتهم 

بالنيابة عن الشركات التي تصدر بطاقات االئتمان أو بطاقات السحب؛ توفير المشورة 

عاية واإلعالن وإدارة وتوجيه والمعلومات المرتبطة بالخدمات السالفة الذكر؛ خدمات الد

 02األعمال وتفعيل النشاط المكتبي. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى -مكتب الفتح المبين  -طارق شعبان مصطفى الجالد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السيد محمد كريم قسم  الجمرك االسكندرية  51

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  05فى مجال الفئه 02توريدات عمومية واالستيراد والتصدير بالفئة   - 02الفئة 

 غيرها
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

59 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -كيمو للزهور  -محمد كمال حمزه عبد الحافظ   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -يمين   -الدور االرضي   -درب السادات من درب البرايره  2عقار رقم 

 القاهرة   -الموسكى  

 02 : المةــــــعات الـــفئ
 

 فقط 56فى مجال الفئه  02بيع الزهور الصناعيه الوارده بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/5391 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية  -كليفر لصناعة المالبس الجاهزة فرد   -هانى محمد محمد الجزيز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الصناعات الصغيرة منطقة ب . ج ملك / بنيامين ابراهيم ابراهيم  49العبور قطعة رقم 

 القليوبية -مركز الخانكة  -الخولى  

 02 : ةالمــــــات العـــفئ
 

لوجو الشركة بوصفه من االعمال التجاريه وخدمات االستيراد والتصدير   - 02الفئة 

 فى مجال المالبس الجاهزه  02الوارده 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة عامة تاسست وقائمة طبقا  -جارى )الخليجى( ش م ق ع بنك الخليج الت

 لقوانين دولة قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  50333ص.ب  -الدوحة  -منطقة الخليج العربى  -الطابق السادس  -برج الجازى  

 دولة قطر 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ات التجارية التى تهدف الى استغالل وادارة الخدمات التى تقدمها المنش - 02الفئة 

 02المشروعات التجارية الوارده بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى   -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 46شقة  0ش جوهر القائد رقم الطابق  -  06الجمالية رقم العقار 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 1،  0فى مجال الفئات  02االستيراد والتصدير بالفئة  - 02الفئة 
 

ا مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدامه -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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

توصيه  -) شركة مطاعم الشبراوي الكوريه (  -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصر  -ميدان الكوربه  -طل على شارع ابراهيم ش المسله وي 5المحل الكائن ف  

 الجديده 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اداره المطاعم و الفنادق و خدمات ادارة المؤسسات و خدمات  - 02الفئة 

الدعاية و االعالن و يافطة الشركات باعتبارها من االعمال التجاريه وجميع الخدمات 

 02الواردة بالفئه 
 

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

223143العالمه رقم 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ش .م .م بييترووت لتجارة وتوزيع المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سيدى جابر االسكندرية -سموحة  91ش فيكتور عمانويل الدور الرابع شقة 29

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

تجارة وبيع وتوزيع المنتجات المواد الغذائية الصحية وتوريدها للنوادى  - 02الفئة 

 02ومية الواردة بالفئة الصحية التوريدات العم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -( erarT  ctiteمحمد عامر وشريكه )ستيتش تريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل  -ش الفريد لبان رشدى  99

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية بالفئة  - 02الفئة 

 52فى مجال الفئة  02
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤلية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اورانج براند سيرفيسز ليمتد 

 وويلز -انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 9موري لندن ريفرسيد، لندن اس اى  0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التجارية؛ تطوير اعمال؛ إدارة األعمال؛ إعالن؛ تسويق؛ تشجيع األعمال  - 02الفئة 

تنظيم وإدارة الحوافز التجارية ومخططات الوالء؛ خدمات المعلومات التجارية؛ 

الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة مراكز االتصال الهاتفي؛ خدمات المشتريات 

شراء لآلخرين؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بشراء السلع والخدمات؛ شراء العقود ل

وبيع السلع والخدمات لآلخرين؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية )مساعدة األعمال 

التجارية(؛ خدمات االستشارات التجارية المتعلقة بالتخطيط لمواجهة الكوارث والتعافي 

منها؛ التوجيه التجاري؛ خدمات حضانة األعمال؛ استشارات األعمال والخدمات 

األعمال وتطوير األعمال وتطوير المنتجات؛ معالجة إدارية  االستشارية المتعلقة بإدارة

وتنظيم خدمات طلب البريد؛ ترتيب مقدمات األعمال؛ البحوث التجارية وخدمات 

المسح؛ خدمات التنبؤ باألعمال؛ أبحاث ودراسات السوق في مجال حماية البيئة 

دامة؛ توفير خدمات والطاقات الجديدة والحفاظ على الثروات الطبيعية والتنمية المست

األعمال التجارية والكتاب والسكرتارية؛ قصاصات األخبار والخدمات الجارية وخدمات 

المعلومات؛ البحث عن السوق؛ تحليل السوق؛ جمع وتحليل بيانات السوق؛ دراسات 

التسويق والدراسات التسويقية تنظيم وإجراء المعارض ألغراض العمل؛ الجمع، لصالح 

جموعة متنوعة من االتصاالت الالسلكية، والحوسبة، والسلع اإللكترونية اآلخرين،بين م

والكهربائية، وقطع الغيار، والتجهيزات والملحقات للسلع المذكورة، وبطاقات البيانات 

وأجهزة األمن والمعدات والمالبس واألحذية والقبعات واألزياء واإلكسسوارات 

والحقائب؛ الجمع، لصالح اآلخرين،بين  والمنسوجات والمفروشات المنزلية واألمتعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

مجموعة متنوعة من المواد المطبوعة والقرطاسية ولعب األطفال واأللعاب والمعدات 

الرياضية والمجوهرات واألدوات القياسية للوقت، والمنتجات الكهربائية الخفيفة 

 واألدوات المنزلية، واألثاث والمفروشات ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية

الشخصية، المنتجات الصيدلية العامة ومنتجات التنظيف ومنتجات الرعاية الصحية 

واألغذية البشرية والتوابل ومكونات الطهي والمشروبات، وتمكين العمالء من عرض 

هذه البضائع وشرائها بسهولة؛ تقديم مزادات على اإلنترنت؛ خدمات إدارة األعمال 

ترنت؛ خدمات اإلعالن لتشجيع التجارة اإللكترونية؛ لتجهيز المبيعات التي تتم على اإلن

توفير المعلومات والمشورة التجارية والترويجية بشأن توريد السلع وتشجيعها واختيار 

السلع وعرضها؛ توفير المعلومات والمشورة التجارية والمهنية للمشترين المحتملين 

ت الستخدامها كصفحات ويب للسلع والبضائع؛ تجميع البيانات ونسخها؛ تجميع اإلعالنا

على اإلنترنت؛ إنتاج أفالم الدعاية؛ تجميع الدالئل للنشر على اإلنترنت؛ توفير مساحة 

على مواقع الويب للسلع لخدمات اإلعالنية؛ خدمات إدارة قواعد البيانات؛ خدمات 

معالجة البيانات خدمات التسويق عبر الهاتف خدمات الرد على الهاتف والتعامل مع 

رسائل؛ إدارة مراكز االتصال الهاتفي لآلخرين؛ إدارة مراكز المراقبة عن بعد ال

لآلخرين؛ إدارة البيانات وخدمات تقييم األوراق المالية اإللكترونية؛ التحقق من معالجة 

البيانات وخدمات التصديق في مجال النقل، وتسجيل وصول شركات الطيران، وحجز 

حداث الرياضية والثقافية؛ خدمات التحقق من التذاكر، السفر، وتذاكر السفر، وتذاكر األ

القسائم،الكوبونات، الخصومات، برامج الوالء، بطاقات الهدايا وشهادات الهدايا؛ إدارة 

برامج الوالء التي تنطوي على خصومات أو حوافز؛ االستشارات والمعلومات 

 والخدمات االستشارية المتعلقة بكل ما سبق ذكره.
 

ت        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جمهورية كوريا   -شركة مساهمة  -شركة اس. أويل كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوريا   -سيول  -جو   -دونج ( مابو  -) جو نجداك  915رو  -بايكبيوم   

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التحصيل  -وكاالت االستيراد والتصدير عروض البيع لصالح الغير  - 02الفئة 

لصالح الغير )شراء البضائع وتقديم الخدمات لشركات االعمال التجارية ( خدمات 

خدمات عرض البضائع خدمات الوساطة فى االعمال التجارية وخدمات  - التسويق

 فى مجال الوقود  02خدمات البيع بالقطاعى للوقود السائل بالفئة رقم  -االستشارات 
 

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

S  بيان التجارى التنازل عن ال -على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

69 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3002354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة روبوت أحمد صالح شاكر  وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -لجديدة  مصر ا -الدور االول بعد االرضى  532شقة  -شارع الحجاز  911

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال اجهزة صوتية  02االستيراد والتصدير واالعمال التجارية بالفئة   - 02الفئة 

 1ومكبرات الصوت بالفئة رقم 
 

كال على حدى فى الوضع العادى   BSSاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف بى اس اس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3002111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -شركة محمد رمزى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان الجيزه  -من شارع احمد ماهر  -شارع محمد امين  4

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  51فى مجال الفئه  02االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 02ئة الف
 

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

التنازل عن كل مقطع على حدى  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3006333 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

95/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -شركة محمد رمزى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان الجيزه -من شارع احمد ماهر  -شارع محمد امين  4

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 51فى مجال الفئه  02االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 02الفئة 
 

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

756333العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن كل مقطع على حدى  -باستخدامها مجمعه 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3006224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -موسسة العسكرى  -محمد السيد محمد محى الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش متحف المطرية ابراج الدفراوى 93 -عين شمس  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال منتجات الفئة  02ت التجارية بالفئة االستيراد والتصدير والتوكيال  - 02الفئة 

سلسلة محالت تجارية ومعارض لبيع قطع  -قطع غيار السيارات ومستلزماتها  95

 .02الغيار واكسسورات السيارات وجميع هذه الخدمات 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3006621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة فالمنجو هايبر ماركت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  -أمام فندق توليب  -الديار مول  -كمبوند الديار  -شارع التسعين 

 القاهرة

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02امة بالفئة رقم مول تجارى والتجارة الع  - 02الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -تعهد مالك العالمة باستخدامها فى مجموعها  -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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3006165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -يكها وندرويل رانيا عادل زكى عبده وشر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مركز قليوب  -حوض النجاح  -ميت حلفا  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

( فى مجال البساتم بجميع 02خدمات االستيراد و التصدير الواردة بالفئة ) - 02الفئة 

 (1اردة بالفئة )انواعها و اجزاء و قطع غيار محركات الديزل الو
 

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

(p كال علي حدا )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3006099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة  محدودة المسئولية  -بى تى اى ال تى دى  بوتشانان جروب هولدينجز

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 340650سنغافورة ’ سنغافورة الند تاور  - 9 - 05’ # رافليز بليس  23

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ليل تعليقات المستهلك جمع خدمات معلومات السوق االستهالكية. تح - 02الفئة 

معلومات أبحاث السوق تفسير بيانات أبحاث السوق البحث عن المتجر؛ خدمات البحث 

المتعلقة باإلعالن ؛ خدمات البحوث المتعلقة بالتسويق ؛ الخدمات االستشارية التجارية 

المتعلقة بتطوير المنتجات ؛ خدمات استشارية تسويقية دراسات السوق تحليل مسح 

وق مسوحات السوق تسويق؛ تحليل التسويق مساعدة التسويق تسويق المنتج؛ أخذ الس

عينات المنتج ؛ توزيع العينات الترويج عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر ؛ تسويق 

ترويجي خدمات ترويجية ترويج المبيعات عن طريق إصدار كوبونات قابلة لالستبدال 

إعالن؛ الخدمات اإلعالنية المقدمة عبر )لآلخرين( ؛ المسوحات ألغراض العمل. 

اإلنترنت ؛ نشر المواد اإلعالنية خدمات المعلومات المتعلقة باإلعالن ؛ أبحاث السوق 

لإلعالن ؛ إجراء مسوحات ألبحاث األعمال والسوق. إجراء تقييم المستهلك للمنتجات 

  02)أبحاث السوق( بالفئة رقم : 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -موتور ايه للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6  -المحور المركزى  - 4عمارات البنك الحى  5عمارة  94محل رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال مستلزمات السيارات  02استيراد وتصدير بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الهولندية لالستيراد  -عبد العال عماد عبد العال محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز الحسينية الشرقية -المناجاة الكبرى ملك محمد السيد محمد وحش 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 94فى مجال الساعات بالفئة  02اد والتصدير بالفئة االستير - 02الفئة 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا  -يا  ش .م.م  )سيمنس ش.م.م( شركة سيمنس للتكنولوج 

 والئحته التنفيذية  9109لسنة  921للقانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده )  912المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

912  ubteib    القاهره  ) 

 02 : مةالــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال و االعمال التجاريه وتنظيم  - 02الفئة 

 02المعارض وجميعها وارده بالفئة 
 

التنازل عن كلمات العالمة كال على  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -شارع سليمان اباظة المهندسين  99الدور الثالث 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن و ادارة و توجية االعمال و االعمال التجارية و تنظيم  - 02الفئة 

 02المعارض و جميعها واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -المغربى للصناعه و التجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه الصناعيه السالم  90ش توكل بطريق مصر اسماعيليه الكيلو  94

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 52فى مجال الفئه  02الخدمات الوارده بالفئه  - 02الفئة 
 

ان االشتراطات        :      منح حق خاص على االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -رامز بن اسعد بن خالد الصباغ و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كتوبر أ 6_ بالمنطقة الصناعية االلولى _  964( القطعة 9339الوحدة رقم )

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 52 - 90فى مجال الفئات ) 02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية )ايفا فارما(   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصوره  916

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

في  02عالن واالعمال التجاريه واالستراد والتصدير بالفئه الدعايه واال - 02الفئة 

 (96-93-2مجال الفئه )
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

وغيرها 275444
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه  )ايفا فارما ( شركة مساهمه مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصوره  916

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  02الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستراد والتصدير بالفئه  - 02الفئة 

 ( (96-93 -2غيرها )في مجال الفئات ) 
 

العالمة مرتبطة بالعالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

وغيرها 275444رقم
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه ايفا فارما مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصوره  916

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

في  02الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستراد والتصدير بالفئه  - 02الفئة 

 ( دون غيرها96-93-2مجال الفئات )
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كولكشن للمستلزمات الطبيه   -صبحى شفيق عبد الفتاح زيدان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيل  -ش عبد العزيز ال سعود  901

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال منتجات  02االستيراد والتصدير والبيع بالتجزئه الواردة بالفئه   - 02الفئة 

 ماعدا إغذية المرضى واالطفال 2 الفئه
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منطقه حره ذات مسؤلية محدوده قائمة و مؤلفه  -ممزوورد منطقة حره )ذ م م ( 

 وفقا لقوانين االمارات العربية المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحده -دبي  4المبنى  4الطابق  430بي  - 431بي

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02و ادارة االعمال االدارية و االعمال المكتبية الوارده بالفئة  االعالن - 02الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -مير سامي ارمانيوس بيتر س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا -ش الدكتور ابراهيم ناجي  92

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و ادارة و توجية االعمال و الخدمات البيع و  - 02الفئة 

دون  02عاية و االعالن و التسويق بالفئة عرض السلع عبر وسائل االتصاالت و الد

 غيرها
 

MIA MIRMالتنازل عن ماكس ميت  -االشتراطات        :       منح حق خاص على االلوان 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة اوف شور تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -ور نكسهولد ش.م.ل اوف ش

 لبنان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن ، ادارة االعمال ، توجيه االعمال ، الوظائف  - 02الفئة 

 02المكتبية بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل -الزمالك  -ش ابو الفدا  1

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي و جميع  الدعاية و االعالن و ادارة - 02الفئة 

 2في مجال الفئة  02الخدمات الوارده بالفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/34/5391 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ميشو  -مشيل لمعى زخارى فرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الملك الصالح ، سقيل ، اوسيم ، الجيزة

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة نشاط صناعى تجارى ، تجارة المالبس الجاهزة ،استيراد وتصدير  - 02الفئة 

ج وبيع كافة انواع المالبس خدمات دعاية واعالن المالبس الجاهزة ، تسويق وتروي

 دون غيرها 02خاصة بنشاط الشركة دون غيرها وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
 

ام على حدى Mالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

5B  فرد مصرى  -للنقل  والتوريدات العامة لصاحبها جورج طلعت صادق بولس

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع محمد حسانين المتفرع من شارع جسر  6الدور الرابع عمارة رقم  1شقة رقم  6

 اسيوط -اول اسيوط   -السلطان 

 02 : ةالمــــــات العـــفئ
 

خدمات التجزئة وخدمات بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والبيطرية  - 02الفئة 

 (93( فى مجال الفئة)02والصحية واللوازم الطبية و االجهزة الطبية بالفئة )
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    3013944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية    -كريم مصطفى كامل محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -بين السرايات  -ش السكرى  94

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئة  02فئة خدمات ال - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست  -دبليو بى بى لوكسمبورج جاما اس ايه ار ال 

 وقائمة طبقا لقوانين لوكسمبرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، لوكسمبورج 5003 -، بوليفارد دى البيترسى ، لوكسمبورج ال 954

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن والترويج والمبيعات والتسويق ؛ خدمات الدعاية ؛ خدمات  - 02الفئة 

العالقات العامة ؛ أبحاث السوق وتحليل السوق. خدمات شراء الوسائط ؛ التخطيط 

شراء والتفاوض , اإلعالن والفضاء والوقت وسائل اإلعالم. خدمات دعم السوق ؛ وال

التحليل اإلحصائي والتجميع ؛ خدمات إدارة األعمال والبحث والتسويق ؛ إدارة 

األعمال, خدمات؛ خدمات استشارية لألعمال والخدمات االستشارية التجارية ؛ 

يق , خدمات؛ تقديم المشورة للشركات استراتيجية وسائل االعالم االجتماعية والتسو

حول كيفية دمج سلسلة القيمة الخاصة بها مع وسائل التواصل االجتماعي ؛ التسويق 

المباشر؛ خدمات البحوث التجارية والتخطيط االستراتيجي لآلخرين في مجال اإلعالن 

ة ؛ والتسويق ، االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي والترقيات والعالقات العام

إنشاء العالمة التجارية ، وتحديد المواقع, خدمات اإلستراتيجية خدمات اإلعالن 

والتسويق عبر اإلنترنت ؛ خدمات التسويق عبر محركات البحث وسائل اإلعالم, 

البحوث واالستشارات. كلمة من فمه التسويق؛ عالقة التسويق؛ عالقات العمالء إدارة؛ 

نات ؛ إدارة قواعد البيانات ؛ تسويق الحدث؛ ستئجار تجميع المعلومات في قواعد البيا

مساحات إعالنية إنتاج المواد اإلعالنية واإلعالنات التجارية ؛ اإلعالن و خدمات 

التسويق المقدمة عن طريق وسائل التسويق غير المباشرة ، بما في ذلك خدمات 

لك قنوات االتصال التسويق المقدمة عن طريق وسائل التسويق غير المباشرة ، بما في ذ

السلبية أو القابلة للمشاركة أو الفيروسية ؛ الترويج لجوائز السحب والمسابقات و حوافز 

العمالء خدمات المعلومات والبحوث واالستشارات والتشاور فيما يتعلق بكل من 

 02الخدمات المذكورة أعاله . بالفئة رقم :
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -ميامى ماركت  -كريم محمود محمد محمود كميجه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سيدي جابر  -ش مصطفي كامل سموحه  92

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  02لبيع بالتجزئه بالفئه خدمات ا - 02الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 طبقا لقوانين والية نيفاداشركة امريكية مؤسسة  -أمازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 10931تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  493

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدما ت الدعاية واالعالن والتسويق والترويج ، توفير معلومات عن  - 02الفئة 

الستهالكية العامة لتلبية حاجات المستهلك ، خدمات المنتجات بغرض اختيار السلع ا

متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة على االنترنت المرتبطة ببيع مستحضرات 

التجميل )الكوزماتيك ( ومستحضرات العناية بالتجميل )الكوزماتيك( ومستحضرات 

لتجميل العضوية التجميل الطبيعية ومستحضرات التجميل غير الطبية ومستحضرات ا

ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة ومستحضرات العناية بالجلد والعيون واالظافر 

ومستحضرات التجميل )المكياج( وكريم اساس المكياج واطقم مستحضرات التجميل 

)المكياج( واقالم المكياج وبودرة المكياج وبرايمر )طبقة من الجل او الكريم لما فى 

كياج ومستحضرات ازالة المكياج واحمر الخدود وبودرة الخدود كريم االساس( الم

وبودرة الحمرار الخدود للوجة ومستحضرات تجميل االظافر وطالء االظافر )امكياج( 

وملمع االظافر ومكياج الشفاة واقالم تلوين الشفاة والمرهم العطرى للشفاة وملمع الشفاة 

واقالم تحديد الشفاة ومستحضرات  )الغلوس( وعلب )باليت( ملمع الشفاة )الغلوس(

صبغ الشفاة ومستحضرات تجميل العيون ومكياج العيون ومحدد العيون ومحدد العيون 

السائل واقالم العيون والماسكارا ومستحضرات تجميل الحواجب والوان الحواجب 

المتمثلة باالقالم والبودرة وماسكارا الحواجب واقالم الحواجب وظالل العيون وعلب 

 والترد ضمن فئات اخرى  02ليت( ظالل العيون والواردة بالفئة )با
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -متد توين يونيون  كومينيكيشن تكنولوجي كو لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فا يولن ستريت مونجكدك كيه ال  96 - 5/ اف هو كينج كوم سنتر  93,  9332ار ام 

 الصين 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة االعمال التجارية والتسويق االلكترونى والشبكى عبر االنترنت  - 02الفئة 

تسويق واالعالن والخدمات التى تؤديها مؤسسات اعالن تمارس االتصال وخدمات ال

بالجماهير او االعالن واالشهار بكل وسائل االعالم فيما يتعلق بكافة السلع والخدمات 

 دون غيرها 02الواردة بالفئة 
 

كال على فى الوضع العادى  Sالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

97 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -شركة الزوردى للمجوهرات 

 العربية السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  -الرياض     -الثانية  المنطقة الصناعية

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 02الفئة 

  02بالفئة رقم :
 

العالمة رقم  العالمة مرتبطة مع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اللون الذهبى  

35325 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السعودية المملكة العربية -الرياض    -حى النخيل 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

تفعيل النشاط المكتبى الواردة  -ادارة وتوجيه االعمال  -الدعاية واالعالن  - 02الفئة 

 دون غيرها 02بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -الرياض  -حى النخيل 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

تفعيل النشاط المكتبى الواردة  -ادارة وتوجيه االعمال  -االعالن الدعاية و - 02الفئة 

 دون غيرها 02بالفئة 
 

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

732735العالمة 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  66-60-21-26-22-24القطع 

بمنطقة  /ب والخدمات وذلك4/أد القطعة 4والقطعة  1-6-0-5الصناعية والقطع ارقام 

 مبارك الصناعية _مركز قويسنا المنوفية

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 دون غيرهم 05-09-03-51-96فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئة
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مبارك ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  66-60-21-26-22-24القطع 

/ب والخدمات وذلك بمنطقة 4/أد القطعة 4والقطعة  1-6-0-5الصناعية والقطع ارقام 

 مبارك الصناعية _مركز قويسنا المنوفية

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 05-09-03-51-96مجال الفئات فى  02الخدمات الواردة 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة   66 - 60 - 21 - 26 - 22 - 24القطع  

/ب والخدمات 4/أ د القطعة 4والقطعة   1-6-0- 5مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن و ادارة و توجية االعمال و تفعيل النشاط المكتبي و جميع  - 02الفئة 

 05-09-03-51-96في مجال الفئات  02الخدمات الوارده بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    3019490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة   66 - 60 - 21 - 26 - 22 - 24القطع  

/ب والخدمات 4/أ د القطعة 4والقطعة   1-6-0- 5مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن و ادراة و توجية غاالعمال و تفعيل النشاط المكتبي و  - 02الفئة 

 دون غيرهم 05-09-03-51-96في مجال الفئات  02جميع خدمات الوارده بالفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة   66 - 60 - 21 - 26 - 22 - 24طع  الق

/ب والخدمات 4/أ د القطعة 4والقطعة   1-6-0- 5مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ن و ادراة و توجية غاالعمال و تفعيل النشاط المكتبي و الدعاية و االعال - 02الفئة 

 دون غيرهم 05-09-03-51-96في مجال الفئات  02جميع خدمات الوارده بالفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -القبائلى للصناعات الغذائية  -ناصر عبد السالم حسين عبد اللطيف وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المريوطية  -شارع ستوديو مصر  55

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئة  02كيالت التجارية الواردة بالفئة االستيراد والتصدير والتو - 02الفئة 

 -حلوى جافة  -لبان  -شيكوالتة  -الحلويات بكافة انواعها  -كيك  -كعك  -)بسكويت  03

( خدمات الدعاية 03دقيق وجميع منتجات الفئة  -مكرونة  -ارز  -سكر  -شاى 

 02واالعالن وجميع هذه الخدمات بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3015313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تكوين للدعاية و االعالن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6 -عقد ثان  -( الحى الخامس 4مج ) - 169عمارة رقم  -( الدور االول 0شقة رقم )

 اكتوبر الجيزة

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  02الدعاية و اإلعالن بالفئه  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3015415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية )ايفا فارما(   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات ) سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية  916

 محافظة الجيزة  -

 02 : المةــــــالع اتـــفئ
 

فى  02الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدير بالفئة  - 02الفئة 

 03- 51- 96 - 93 - 2 - 0مجال الفئات 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3010241 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

91/36/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة االمين للبالستيك  -شركة محمد  يوسف جعفر  وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -منشية  البكرى   -شارع المقريزى  60

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

رية واستيراد وتصدير قواعد التواليت واالدوات الصحية االعمال التجا - 02الفئة 

 99فى مجال الفئة  02والتركبيات الصحية بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3010602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/36/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -عصام احمد عبدالحليم خليفة  -اصل الحلوب  -عصام احمد عبد الحليم خليفة 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المريوطية  -ش  محمود الشربينى بجوار مدرسة االورمان من ش المجزر االلى  0

 الجيزة  -الهرم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهم96و51و03فى مجال الفئات  02الخدمات الوارده بالفئة   - 02الفئة 
 

التنازل عن  -التنازل عن رسم البقرة على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدة IS  I A LSB -اصل الحلوب 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    3010192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/36/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئولية محدودة مؤلفه وقائمه طبقا  -)بي تي واي (ال تي دي . 24بالنيت 

 لقوانين جنوب افريقيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زولو ناتال ,جنوب افريقيا ,كوا 4325بريكوركس واى ,برايردين ,ديربان,  24

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال ,االدارة و تفعيل النشاط  - 02الفئة 

المكتبى ,عروض البيع وبيع السلع فى تجارة التجزئة والجملة وذلك على المالبس 

 52يع المنتجات الواردة بالفئات واالحذية واغطية الرأس وحقائب اليد والمحافظ وجم

 90و
 

التنازل عن األرقام  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بنا عمرو جمال محمد محمد ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -المنطقة االولى  -ش مصطفى رياض  5

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02تسويق الكترونى بالفئة  - 02الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ) شركة مساهمة كويتية ( عامة-أجيليتى للمخازن  العموميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 90992كويت   -صافات  -  52490صندوق بريد 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ادارة التوزيع والتدقيق واالدارة واالستشارات للموردين والتوريدات  - 02لفئة ا

واللوجستيات، خدمات إدارة وتتبع أمر الشراء، خدمات إدارة األعمال واإلشراف في 

مجال تحسين تدفقات المخزون وإدارة وشراء المخزون وتحسين الموجودات ومعالجة 

لموارد، خدمات ادارة وتدقيق استشارات االعمال األوامر وخدمات االستفادة من ا

واللوجستيات والتخطيط والتوريدات، خدمات عقود التخزين والمستودعات، إدارة 

المشروعات المتعلقة بصفقات الشحن، خدمات تلبية األوامر، خدمات إدارة الشحن 

 العالمية، خدمات التخليص الجمركي وتقديم الوثائق، التخليص الصحي للبضائع

المستوردة، إدارة النقل وبالتحديد اتخاذ الترتيبات فيما يتعلق بالحصول على الوثائق 

وغير الوثائق والصناديق والشحنات والطرود وتسليمها وتخزينها ونقلها عن طريق 

وسائل النقل الجوي والبري، إدارة الشؤون اللوجستية وإدارة السالمة والفحص وتدقيق 

 دون غيرها 02ئ والمطابقة ووضع العالمات فئة االستجابة في حالة الطوار
 

751316االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همه مصريه شركه مسا -طرطوسية للهندسة والتجارة  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه-محرم بك  -شارع قنال المحموديه  022

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

وخدمات -خدمات االستيراد و التصدير في مجال طلمبات المياه و الري  - 02الفئة 

 02مياه بالفئه و سلسلة المحالت التجاريه لبيع طلمبات الري و ال-الدعاية و االعالن 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -انور بشير سرور  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السورية -دمشق 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52فى مجال الفئه  02الخدمات الوارده بالفئة  - 02الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضشحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 

 

 

115 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014133 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

94/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة الغلبان لالجهزة الكهربائية واالدوات المنزلية  -محمد راغب عبد الباقى ابراهيم 

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك مديحة عبد الفتاح محمد  -مركز طوخ  -ميت كنانة 

 02 : المةــــــت العاـــفئ
 

فى مجال االجهزة  02خدمات االستيراد والتصدير واالعمال التجارية بالفئة  - 02الفئة 

 الكهربائية واالدوات المنزلية
 

التنازل عن البيانات التجارىة -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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش كويتية -شركة تفتيش للدعاية والتسويق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مجمع الهديب الدور الثانى 95مبنى  2الشرق ش جابر المبارك قطعه رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  02وتفعيل نشاط مكتبى بالفئة  دعايه واالعالن وادارة وتوجيه االعمال - 02الفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجوم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -جيداء مقبل محمود محمد على  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -اول  الرمل  -ش نور المهدى  91

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 03فى مجال الفئة  02خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ينغشان شيشينغ روود شيج 03بيلدينج نمبر  0/ اف نمبر  - 5- 3302رووم بي 

 بي ار الصين  -بيكين  933349 -ديستريكت 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 02الفئة 

خدمات ابحاث التسويق المتعلقة باالعالن والتسويق وذلك لتحسن حركة التسويق 

لجمهور، خدمات تقديم إستشارات في إدارة وتنظيم واالعالن لتسهيل وصول الخدمة ل

وال ترد  02األعمال الخاصة بالتسويق والمبيعات وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لوتكس للتريكو والمنسوجات ش.م.م شركة سو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -عزبة الجوهرى  -ش على فرحات   0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52_90فى مجال الفئتين  02خدمات الفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة سولوتكس للتريكو والمنسوجات ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -شبرا الخيمة  -عزبة الجوهرى  -ش على فرحات 0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52 - 90فى مجال الفئتين  02خدمات الفئة  - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة سولوتكس للتريكو والمنسوجات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -شبرا الخيمة   -عزبة الجوهرى  -رحات ش على ف 0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52_90فى مجال الفئتين  02خدمات الفئة  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012641 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة سولوتكس للتريكو والمنسوجات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -شبرا الخيمة  -عزبة الجوهرى  -ش على فرحات  0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 52 - 90فى مجال الفئتين  02خدمات الفئة  - 02الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3012624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصرية شركة مسا -شركة سولوتكس للتريكو والمنسوجات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة   -عزبة الجوهرى  -ش على فرحات   0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

  52 - 90فى مجال الفئتين  02خدمات الفئة  - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

124 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج  المحور المركزى  92/  0الموقع  رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 96و  1فى مجال الفئات  02خدمات الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج  المحور المركزى 92/  0الموقع رقم  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 96 - 1فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى  92/  0الموقع رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

يه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع الدعاية واالعالن وادارة وتوج - 02الفئة 

 96 - 1فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى 92/  0الموقع رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 96 - 1فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئة 
 

 756وعن االرقام  X MAراطات        :      التنازل عن فليكس االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى   92/0الموقع رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 96 - 1فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئه 
 

لك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد ما
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة السادس من اكتوبر مدين -م المحور المركزى  92/0الموقع رقم  

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 02الفئة 

 96 - 1فى مجال الفئات  02الخدمات الواردة بالفئه 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016652 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -ماي شوز لصناعة االحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب /ج العبور القليوبيه  -بلوك صناعات صغيره المنطقه الصناعيه  950قطعه رقم 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط دون غيرها  52في منتجات االحذيه الوارده بالفئه  02خدمات الفئه  - 02الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال علي حدا  -ياستخدامها 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -فليكس ساين -كرم حسين سيد ربيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة القاهرة -أ ش ابو بكر الصديق  0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 (96و1و9دون غيرها )فى مجال الفئات  02خدمات الدعاية واالعالن بالفئة  - 02الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة - 233445بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -فليكس ساين   -كرم حسين سيد ربيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 96 - 1فى مجال الفئات  02دعاية واالعالن الواردة بالفئة رقم خدمات ال - 02الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -سلوى صموئيل وشركاه   -للطبع والنشر والتوزيع مكتبة الطلبة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  كامل صدقى الفجالة االزبكية القاهرة 0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  02محالت بيع االدوات والكتب المدرسية والتعليمية الواردة فى الفئة - 02الفئة 

 غيرها
 

762266ات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3010933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اية.بي.سي الزراعية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -روكسى  -نى شارع ابراهيم اللقا 90

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  02االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 02الفئة 

 05-09-51الفئات 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف وعن الرقم 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    3010620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة كونينج للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اول القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الخدمى االول  - 51قطعه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير ، خدمات الدعاية واإلعالن ، وإدارة وتوجيه  - 02الفئة 

األعمال وتفعيل النشاط المكتبي الخدمات ، التسويق ، اإلعالن والدعاية المباشرة على 

شبكات الكمبيوتر ، استشارات إدارة األعمال ، توفير المعلومات التجارية عبر الموقع 

نترنت و خدمات البيع بالتجزئة و خدمات البيع بالتجزئة و الجملة عبر على شبكة اإل

 03و  51و  2و ذلك على منتجات الفئات  02االنترنت وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 "05و 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    3011963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -الشركة المصرية البلجيكية فليفربار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا  -شارع  احمد بدوى  59

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02التجاريه الواردة بالفئه المحالت  - 02الفئة 
 

-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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011961 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ريمون فيليب وطسن صادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا-ارض سلطان اول المنيا  -ش طه حسين

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 90 - 96دون غيرها فى مجال )الفئات  02جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 02الفئة 

52) 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -شركة سوناك االهلية للتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  -ميدان الكوربه  -أ ش محرم شوقي  0

 02 : مةالــــــات العـــفئ
 

 09في مجال الفئه  02خدمات االستيراد والتصدير بالفئه  - 02الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011151 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -التالوى للمفروشات   -حسنين ابراهيم ابراهيم التالوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المحلة الكبرى   -ابو شاهين بملك / الطالب  -من شارع نور االيمان  -شارع االمل  1

 الغربية 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع و االستيراد و التصدير و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 02الفئة 

 54في مجال الفئة  02و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ن االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م مطورو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 هرةالقا -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن والتسويق وخدمات عرض السلع   - 02الفئة 

 02عبر وسائل االتصاالت بالفئة 
 

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

العالمة باستخدامها مجمعة
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9لثانى ادارى مبنى ( بالدور ا e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن والتسويق وخدمات عرض السلع   - 02الفئة 

 02عبر وسائل االتصاالت بالفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مار العقارى ش م م مطورون االراضى للتنمية واالستث

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 02 : ةالمــــــات العـــفئ
 

ادارة وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن والتسويق وخدمات عرض السلع   - 02الفئة 

 02عبر وسائل االتصاالت 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3529519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/31/5393 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امارتية ذات مسئولية محدودة -الوطنية القابضة  ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , ابو ظبى ,االمارات العربية المتحدة5093ب -ص

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  06والواردة بالفئه خدمات تطوير العقارات وخدمات السمسرة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3026929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -بنك بلوم  مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  69 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06الخدمات المصرفيه الوارده بالفئه رقم  - 06الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3060039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وزارة االوقاف و الشؤون الدينية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سلطنة عمان -روى   995رمز بريدى  -  050صندوق بريد  -الخوير  

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

يلية ، الشؤون المالية و الشؤون العقارية الواردة بالفئة خدمات الشؤون التمو - 06الفئة 

 ( دون غيرها06)
 

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 ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية  -دة للتمويل متناهي الصغر سن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06ستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة اال - 06الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الصغر سندة للتمويل متناهي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06االستثمارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3061340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سندة للتمويل متناهي الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع النيل  -شارع أبن ارحب  0

 06 : مةالــــــات العـــفئ
 

  06االستثماارات المالية وخدمات التأمين الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3003311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/99/5390 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة  -بنك ابو ظبى االول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبى ، االمارات العربية المتحدة  6096ص.ب. 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون والخدمات المصرفية، الخدمات المصرفية باألنترنت، الخدمات  - 06الفئة 

مصرفية بالهواتف المتحركة، األعمال المصرفية، المصرفية بالهاتف، الخدمات ال

الخدمات المصرفية المنزلية، معلومات األعمال المصرفية، خدمات تصفية األعمال 

المالية، استثمار رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالية، غرف المقاصة 

ئتمان، إصدار بطاقات المالية، االستشارات المالية، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات اال

االئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقييم المالي )التأمين 

واألعمال المصرفية والعقارات(، الصرافة، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت 

 ً ، الضمانات، المالية، الخدمات التمويلية، استثمار األموال، تحويل األموال الكترونيا

ضمان سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، إصدار بطاقات شراء ذات قيمة، 

إصدار الشيكات السياحية، تمويل الشراء واإليجار، القروض بضمان، إبرام سندات 

التأمين على الحياة، القروض المالية، خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، الصكوك 

 الشرعية.

 06: بالفئة رقم
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

وغيرها 761523
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ئمة بموجب القوانين المرعية فى اليابانشركة منظمة وقا -راكوتين ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14-920كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المالية والنقدية؛ التحويالت والمعامالت المالية وخدمات الدفع؛   - 06الفئة 

مات تنفيذ إجراءات دفع الخاصة ببرامج الوالء؛ تحويل األموال خدمات التأمين؛ خد

واالرصدة عبر االنترنت؛ خدمات الوكالة لجمع دفعات فواتير الغاز والكهرباء والهاتف 

او غيرها من الدفعات المتصلة بفواتير المنافع العامة وتوفير المعلومات المتعلقة بها؛ 

لمدخرة واالستفسار عن الرصيد بواسطة اصدار بطاقات الهدايا؛ تسديد األموال ا

البطاقات النقدية؛ خدمات اصدار البطاقات النقدية ؛ الوكاالت إلصدار البطاقات النقدية؛ 

خدمات تنفيذ إجراءات دفع بطاقات االئتمان او بطاقات السحب من الحساب او الشيكات 

ات البطاقات السياحية؛ اصدار البطاقات النقدية وبطاقات السحب من الحساب؛ خدم

النقدية وبطاقات السحب من الحساب؛ توظيف او إدارة مستخدمين نيابة عن الشركات 

التي تصدر بطاقات ائتمان او بطاقات سحب من الحساب؛ توفير المعلومات حول 

تفاصيل المعامالت المتعلقة ببطاقات االئتمان وبطاقات السحب من الحساب؛ توفير 

ع التي يجري شراؤها باستخدام بطاقات االئتمان او تأمين بحماية المشتريات للسل

بطاقات السحب من الحساب؛ خدمات الوكالة لخدمات إجراءات تسديد بطاقات االئتمان 

او بطاقات السحب من الحساب؛ ضمان االئتمان لدى استخدام بطاقة االئتمان أو بطاقة 

ان او بطاقات السحب السحب من الحساب؛ الخدمات التمويلية لمستخدمي بطاقات االئتم

من الحساب؛ توفير المعلومات حول اصدار بطاقات االئتمان او تفاصيل المعامالت 

المتعلقة بها؛ رد تكاليف اصالح السلع التي تم شراؤها باستخدام بطاقات االئتمان؛ 

التحقيق االئتماني لدى استخدام حاملي البطاقات االئتمانية لبطاقة االئتمان؛ خدمات 

إلبرام عقود حامل بطاقة ائتمان وتوفير المعلومات المتصلة بها؛ توفير الوكالة 

المعلومات المتعلقة بتفاصيل معامالت االموال االلكترونية؛ تنفيذ إجراءات دفع بطاقات 

االئتمان لمستخدمي بطاقات االئتمان او االموال االلكترونية وتوفير المعلومات المتعلقة 

متجر عضو، نيابة عن شركة بطاقات ائتمان؛ تنفيذ  بها؛ توظيف او إدارة عضو او

إجراءات دفع بطاقات الدفع وااليفاء؛ توفير المعلومات المتعلقة بتفاصيل معامالت 

بطاقات االئتمان؛ تحويل االموال باستخدام الحواسيب؛ تنفيذ إجراءات دفع المعامالت 

تنفيذ إجراءات دفع التجارية باستخدام نظم االتصال الحاسوبية؛ خدمات الوكالة ل

المعامالت التجارية باستخدام نظم االتصال الحاسوبية؛ تحصيل وخصم الديون ؛ 

خدمات اصدار البطاقات المدفوعة مسبقا؛ تأجير اآلت تسديد مدفوعات لبطاقات 
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االئتمان/بطاقات السحب من الحساب وأجهزة قراءة بطاقات او أجهزة تسجيل بطاقات؛ 

جنبية؛ تداول عقود األوراق المالية اآلجلة في أسواق ما معامالت صرف العمالت األ

وراء البحار؛ الوكاالت للقيام بسمسرة الوكالء بالعمولة المكلفين الذين يتداولون في 

أسواق ما وراء البحار لألوراق المالية والعقود المستقبلية على مؤشرات أسعار األوراق 

توفير المعلومات حول سوق االسهم؛ التقييم  المالية ؛ السمسرة للتأجير مع خيار الشراء؛

المالي لقدرة تسليف الشركة؛ خدمات الوصاية على األموال او األوراق المالية او 

المستحقات المالية او الممتلكات الشخصية او األراضي او الحقوق المتعلقة بالتجهيزات 

شراء المستحقات  الثابتة في األرض او الحقوق المتعلقة بالسطح او تأجير األراضي؛

المالية وتحويلها؛ مكاتب االئتمان؛ توفير المعلومات المالية؛ خدمات الوصاية على 

العقود المالية اآلجلة ؛ إدارة المباني؛ خدمات الوكالة لتأجير المباني مع خيار شرائها او 

 تأجيرها ؛ تأجير المباني مع خيار شرائها او تأجيرها؛ شراء المباني وبيعها؛ خدمات

الوكالة لشراء المباني او بيعها؛ تثمين العقارات؛ توفير المعلومات حول المباني او 

األراضي ]شؤون عقارية[؛ تأجير اجهزة الصرف النقدي او أجهزة الصراف اآللي؛ 

الوكاالت لالستعالم عن رصيد المصروفات النقدية او رصيد الحساب؛ الوكاالت للدفع 

يم الجدارة االئتمانية للتمويل الخاص؛ الوكاالت لالكتتاب او التحويل النقدي اآللي ؛ تقي

بالسندات؛ خدمات وكاالت تحصيل الديون ؛ كفالة الدين وقبول الكمبياالت؛ تأجير 

أجهزة عد او صرف األوراق النقدية والنقود؛ القروض ]تمويل[ وخصم الكمبياالت ؛ 

ة والوساطة المتعلقة بالتأمين جمع التبرعات الخيرية؛ المقاصة المالية؛ خدمات االستشار

ضد الحوادث؛ التأمين ضد الحوادث؛ إدارة حساب مصرفي لمعالجة التجارة االلكترونية 

لعمليات بيع السلع؛ الوكاالت لتحصيل المدفوعات المتعلقة ببيع السلع أو عرض 

 الخدمات ؛ الوكاالت لتداول عقود السلع اآلجلة؛ وساطة الشراء على الحساب ؛ الخدمات

المرتبطة بكتاب االعتماد؛ تحويل األموال واالرصدة وتوفير المعلومات بهذا الخصوص 

؛ توفير معلومات عن حساب مصرفي مخصص حصرا لتحويل الودائع ؛ الترويج 

لحساب مصرفي مخصص حصرا لتحويل الودائع ؛ تحويل األموال واالرصدة عبر 

لتأمين على الحياة؛ وساطة حساب مصرفي مخصص حصريًا لتحويل الودائع؛ اكتتاب ا

التـأمين على الحياة؛ إصدار عملة رمزية ذات قيمة وتوفير معلومات عنها؛ إصدار نقود 

إلكترونية مسبقة الدفع؛ تسوية مطالبات التعويض الخاصة بالتأمين العام ما عدا التأمين 

عدا التأمين على على الحياة؛ التأمين العام ما عدا التأمين على الحياة ؛ وكاالت العام ما 

الحياة ؛ اإلقراض مقابل ضمان؛ خدمات اصدار األموال اإللكترونية؛ جمع منشورات 

الموارد المالية نيابة عن جهة اصدار االئتمان المرتبط باألموال اإللكترونية؛ توفير 

معلومات عن معامالت األموال اإللكترونية؛ خدمات الوكالة المختصة بخدمات 

ال اإللكترونية؛ خدمات الوكالة المختصة بإيداع األموال اإللكترونية إجراءات دفع األمو

على بطاقات األموال اإللكترونية نيابة عن مستخدمي األموال اإللكترونية؛ خدمات 

الوكالة المتعلقة بإيداع األموال اإللكترونية على وسائط تشمل بطاقات الدارات المتكاملة 

نيابة عن مستخدمي األموال اإللكترونية؛ خدمات  الدارة أو الهواتف الخلوية الخاصة

الوكالة لتحصيل المدفوعات المتعلقة بالسلع من خالل السحب المباشر من المؤسسات 

المالية بواسطة وسائل التواصل عبر المحطات الطرفية الحاسوبية؛ إصدار البطاقات 

ية؛ إصدار البطاقات اإللكترونية المسبقة الدفع عبر استخدام المحطات الطرفية الحاسوب

اإللكترونية المسبقة الدفع؛ تسوية وإدارة معامالت الدفع في التجارة اإللكترونية؛ خدمات 

تحويل األموال اإللكتروني؛ خدمات الوكالة لالستفسار عن كشف حساب مصرفي عبر 

الهاتف أو الفاكس أو اإلنترنت؛ إدارة األراضي؛ خدمات الوكالة المختصة بتأجير 

أو تأجير األراضي مع خيار الشراء؛ تأجير األراضي مع خيار الشراء؛ شراء  األراضي
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األراضي وبيعها ؛ خدمات الوكالة لعمليات شراء أو بيع األراضي؛ تسوية معامالت 

التبادل المحلي ؛ إصدار البطاقات المسبقة الدفع التي يمكن تجديد رصيدها عبر اإليداع؛ 

التأمين ؛ اكتتاب التأمين؛ سمسرة التأمين؛ توفير  تمويل البيع بالتقسيط ؛ استشارات

معلومات عن التأمين؛ احتساب معدل قسط التأمين؛ حفظ األشياء الثمينة بما فيها 

األوراق المالية والمعادن الثمينة )خدمات حفظ الودائع(؛ التداول بعقود خيارات األوراق 

الخارجية؛ االكتتاب باألوراق  المالية وعقود األوراق المالية المستقبلية في األسواق

المالية؛ اقراض األوراق المالية؛ اصدار األوراق المالية؛ خدمات السمسرة المرتبطة 

باالكتتاب في األوراق المالية أو اصدارها؛ التداول باألوراق المالية والعقود المستقبلية 

لعقود المستقبلية على مؤشرات أسعار األوراق المالية وعقود خيارات األوراق المالية وا

لألوراق المالية في األسواق الخارجية؛ الوكاالت لسمسرة األوراق المالية والعقود 

المستقبلية على مؤشرات اسعار األوراق المالية وعقود خيارات األوراق المالية والعقود 

المستقبلية لألوراق المالية في األسواق الخارجية؛ الوكاالت للقيام بسمسرة الوكالء 

لعمولة المكلفين الذين يتداولون في األسواق المحلية لألوراق المالية والعقود المستقبلية با

على مؤشرات أسعار األوراق المالية وعقود خيارات األوراق المالية ؛ التداول بالعقود 

المستقبلية على مؤشرات اسعار األوراق المالية؛ الوكاالت لسمسرة عقود األوراق 

لوكاالت للعقود المستقبلية على مؤشرات أسعار األوراق المالية وعقود المالية اآلجلة وا

خيارات األوراق المالية والمعامالت اآلنية واآلجلة المرتبطة بمؤشرات األوراق المالية؛ 

السمسرة من اجل تصفية األوراق المالية؛ قبول الودائع )بما في ذلك إصدار سندات 

المحدد االجل ؛ توفير معلومات عن المعامالت  بديلة( وقبول ودائع التقسيط الثابت

الخاصة بالحسابات المصرفية؛ الوكاالت إلصدار الشيكات السياحية؛ الصيرفة؛ إصدار 

تذاكر سيارات األجرة وسدادها؛ ضمان االئتمان لمستخدمي خدمات البيع بالتقسيط؛ 

ياحية وشرائها؛ خدمات مكاتب االئتمان؛ إصدار الشيكات السياحية؛ إصدار الشيكات الس

التحويل المالية الخارجية للسائح؛ خدمات إصدار البطاقات الدارات المتكاملة لالئتمان؛ 

المعالجة اإللكترونية إلجراءات الدفع اإللكترونية عبر شبكة حاسوبية عالمية وخدمات 

المشورة واالستشارات وتوفير المعلومات المرتبطة بها؛ خدمات التعريف والتسديد 

الين( -روني المتعلق بالمعامالت االلكترونية التي تستخدم حسابا مباشرا )اناإللكت

وخدمات المشورة واالستشارات وتوفير المعلومات المرتبطة بها؛ إصدار عمالت 

رمزية ذات قيمة وإدارتها وتداولها وتوفير خدمات المشورة واالستشارات المرتبطة 

اولها ؛ خدمات إجراءات الدفع بإصدار عمالت رمزية ذات قيمة وإدارتها وتد

اإللكترونية؛ خدمات تحويل األموال؛ تحصيل مدفوعات البضائع باألمانة؛ خدمات 

إجراءات الدفع لمستخدمي األموال اإللكترونية وبطاقات االئتمان وبطاقات السحب من 

 الحساب باستخدام السمات الحيوية لتحديد الهوية مثل تأكيد هوية الفرد من خالل قزحية

العين او الوجه ؛ خدمات إجراءات الدفع عبر استخدام أجهزة قراءة شيفرة االعمدة 

)باركود( أو رمز االستجابة السريعة لمستخدمي األموال اإللكترونية وبطاقات االئتمان 

أو بطاقات السحب؛ خدمات إجراءات الدفع باستخدام أجهزة االتصاالت القريبة المدى 

ونية وبطاقات االئتمان أو بطاقات السحب؛ إصدار العملة لمستخدمي األموال اإللكتر

االفتراضية اإللكترونية المسبقة الدفع؛ إصدار العملة االفتراضية أو العملة المشفرة أو 

العملة الرمزية ذات القيّمة او إدارتها أو تداولها؛ خدمات تقديم المشورة واالستشارات 

راضية أو العملة المشفرة أو العملة الرمزية والمعلومات المرتبطة بإصدار العملة االفت

ذات القيّمة او إدارتها أو تداولها؛ استرداد قيمة وإدارة النقاط التي تّم إصدارها للترويج 

للسلع والخدمات المرتبطة بالعملة االفتراضية والعملة المشفرة؛ خدمات الوكالة 

للترويج للسلع والخدمات  والسمسرة السترداد قيمة وإدارة النقاط التي تّم إصدارها
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

المرتبطة بالعملة االفتراضية والعملة المشفرة؛ التداول بالعملة االفتراضية أو التداول 

بالعملة المشفرة؛ خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية. 

 06بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000551 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

52/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -أكام للتطوير والتنمية العقارية والسياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمبنى االدارى المقام على القطعة رقم  439وحدة رقم  030الدور الرابع  بالعقار رقم 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -لتجمع الخامس  ا -شارع التسعين الجنوبى  030

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06استثمار عقارى بالفئة رقم   - 06الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست طبقا  -شركة ذات مسئولية محدودة -فيزا انترناشيونال سيرفيس اسوسيشين 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين واليو ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 14434كاليفورنيا ميتر وسنتر بوليفارد فوستر ستي  133

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06خدمات التمويل االئتماني بالفئة رقم :  - 06الفئة 
 

-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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3002230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -( بى تى اى ال تى دى 5339اسكوت انترناشيونال مانيجمنت ) 

  لقوانين سنغافورة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 360195كابيتال تاور ، سنغافورة  39-03روبنسون رود 960#

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مالية؛ إدارة االئتمان المالي؛ إدارة المخاطر المالية؛ خدمات صندوق  - 06الفئة 

االستثمار المالي؛ إدارة األصول المالية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتمويل 

االستثمار؛ عمليات الشراء لالستثمار المالي؛ إدارة، تقييم وإدارة المشروعات والتنسيق 

ا يتعلق بالشؤون العقارية؛ خدمات ائتمان االستثمار؛ إدارة ائتمان االستثمار؛ فيم

السمسرة العقارية؛ شراء العقارات واألراضي؛ الوكاالت العقارية المتعلقة بإدارة 

وترتيب ملكية العقارات، الوحدات السكانية، الشقق؛ الوكاالت العقارية المتعلقة بتبادل 

وملكية العقارات، بما في ذلك الوحدات السكنية والشقق؛  العقارات وتأجير العقارات

االستثمار العقاري؛ إدارة العقارات؛ تأجير، استئجار، وإدارة الوحدات السكنية، الشقق، 

الفيالت والمنازل السكنية؛ خدمات االستثمار العقاري؛ التقييم المالي للمتلكات؛ تمويل 

العقارات، المباني التجارية وأماكن التسوق؛ التطوير العقاري؛ تأجير، تأجير واستئجار 

تأجير المساحات المكتبية؛ تأجير المنازل؛ جمع اإليجار؛ إدارة الممتلكات؛ إدارة محفظة 

الممتلكات؛ توفير المعلومات المتعلقة بالممتلكات ]العقارات[؛ الشؤون العقارية؛ 

لخدمات االستشارية المتعلقة التقييمات العقارية ]التقييمات[؛ االستشارات، المعلومات وا

بالخدمات المذكورة سابقاً؛ يتم تقديم جميع الخدمات السابقة أيضاً عبر اإلنترنت من 

  06قاعدة بيانات الحاسوب أو شبكة اإلنترنت بالفئة رقم : 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    3006020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/35/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة مصرفية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جنوب افريقيا -ندبنك ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريفونيا رود ، ساندتون ، جوتينغ ، جمهورية جنوب افريقيا  902

 06 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات التامين ، الشؤون التمويلية ، الشؤون النقديه ، الخدمات المصرفيه ،  - 06الفئة 

 06والشؤون العقاريه بالفئة 
 

تعهد ملك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيت الخبرة للتمويل العقارى  )تكنومورجج( ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادي  -بجوار سفارة اليابان  -مبنى مجموعة بيت الخبرة  -كورنيش النيل  65

 القاهره

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06خدمات التاجير التمويلى ألوارد بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3000290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة / بيت الخبرة للتخصيم  )تكنو فاكتورنج(  المصريين للتخصيم سابقا 

 مساهمه مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادي  -بجوار سفارة اليابان  -مبنى مجموعة بيت الخبرة  -كورنيش النيل  65

 القاهره

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات التخصيم الواردة بالفئة رقم  - 06ئة الف
 

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

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان -بنك عوده ش.م.ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رياض الصلح ، بيروت  5263 -99مبنى عوده بالزا ، باب ادريس ، ص.ب 

 ، لبنان 99315030

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الشؤون التمويلية ، الشؤون المالية الخدمات المصرفية ، خدمات التأمين ،  - 06الفئة 

 06والشؤون العقارية بالفئة رقم
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - 256324العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة جدار العقارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش  62بالدور الرابع بالعقار رقم  9439بالدور الثالث وشقة رقم  9039شقة رقم 

 الدقى الجيزة -مصدق 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06ى بالفئة االستثمار العقارى والسياح - 06الفئة 
 

-----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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3013094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/34/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مصريه  -المصريه لتكنولوجيا التجاره االلكترونيه ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجانب  -امام قريه البضائع  -مبنى الحاسب االلى االتابع لجمرك ميناء القاهرى الجوى 

 القاهره  -مجمع البريد 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06الخدمات الماليه عبر شبكه االنترنت والوارده بالفئه  - 06الفئة 
 

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

731721العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل  ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين ، الشؤون التمويلية ، الشؤون المالية ، الشؤون العقارية الواردة بالفئة  - 06الفئة 

 دون غيرها  06
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -الرياض   -حى النخيل 

 06 : المةــــــالع اتـــفئ
 

الشوون العقارية الواردة بالفئة  -الشوون المالية  -الشوون التمويلية  -التامين  - 06الفئة 

 دون غيرها 06
 

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

732733العالمة رقم 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    3012049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بيت التأمين المصري السعودي   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع مصدق 92

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06ين بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم خدمات التام - 06الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش .م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى   e9 - B 35/35الوحدة االداريه رقم ) 

  -التجمع  الخامس  -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية(  شارع التسعين 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 06الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011090 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم )

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    3011091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى   e9 - B 35/35الوحدة االداريه رقم  )

  -التجمع الخامس   -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3910951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5332 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويدية -بروما باتينتير أيه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد 16,  964,  69كون هولدينج سفيريج أيه بى , باجاربيفاجين  

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إصالح وصيانة االالت وعدد االالت والموتورات والمحركات  - 01الفئة 

وسيور االالت ووصالت االالت واوناش التحميل والرفع , ومجارف التحميل 

الهيدروليكية واالالت واالجهزة الخاصة بالرفع , ومحركات واجهزة الجر , ومركبات 

صة بالحصادات والمركبات , والمركبات المدمجة باجهزة النقل ومجارف التحميل الخا

واوناش الرفع , وعربات الرافع الشوكى , ومنصات استبدال المركبات , وهياكل 

السيارات ومركبات الجر ) المقطورات( , خدمات تركيبات لجميع ما سبق , وجميع 

 دون غيرها . 01الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    3069255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -راية للتكنولوجيا واالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --خلف  دار الفؤاد المحور والمركزى مدينة السادس من اكتوبر 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 01الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3004006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/39/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤلية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - اورانج براند سيرفيسز ليمتد

 وويلز -انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 9موري لندن ريفرسيد، لندن اس اى  0

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

هواتف تجهيز وصيانة وإصالح أجهزة وأنظمة االتصاالت والهواتف وال - 01الفئة 

المحمولة وأجهزة الهاتف وأجهزة االستدعاء وأجهزة االستدعاء الالسلكي وأجهزة 

الهاتف الالسلكية وأجهزة الكمبيوتر والمساعدات الشخصية وأجهزة الحاسوب؛ أجهزة 

إرسال واستقبال من األقمار الصناعية واألجهزة والمعدات اإللكترونية ومعدات التجارة 

ات المكاتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية وآالت ومعد

اللوحية وأجهزة التلفزيون والراديو وأجهزة التصوير وأجهزة التصوير وشبكات 

االتصاالت؛ ترقية أجهزة الكمبيوتر؛ تركيب وصيانة وإصالح أجهزة األمن والتوثيق؛ 

مواقع واألدوات واألنظمة؛ صيانة وإصالح األجهزة اإللكترونية المالحية وتحديد ال

وضع ودفن وإصالح وصيانة الكابالت؛ خدمات المعلومات واالستشارات واالستشارات 

المتعلقة بكل ما سبق ذكره المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسوبية أو اإلنترنت 

 أو مقدمة بوسائل أخرى؛ المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بالبناء المنزلي

والصيانة واإلصالح، كلها مقدمة عن طريق وصلة اتصاالت؛ المعلومات والخدمات 

االستشارية المتعلقة بصيانة وإصالح المركبات المقدمة جميعها عن طريق وصلة 

اتصاالت؛ خدمات المعلومات المتعلقة باإلصالح أو التثبيت، المقدمة عبر اإلنترنت من 

 .قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3001690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة/سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م )سيمنس ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   912المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

(912  ubteib   القاهره ) 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 99فى مجال الفئه  01الصيانه الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

التنازل عن كلمات العالمة كال على  -العالمة باستخدامها مجمعه  االشتراطات        :      تعهد مالك

753633العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مقفلة سعودية شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل الرياض  المملكة العربية السعودية

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  01انشاء المبانى االصالح خدمات التركيب أو التجميع الواردة بالفئة  - 01الفئة 

 غيرها.
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3019006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -الرياض   -حى النخيل 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01خدمات التركيب أو التجميع الواردة بالفئة  -االصالح  -انشاء المبانى  - 01الفئة 

 دون غيرها.
 

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

732751العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ارك اند مور لالنشاء والتطوير  شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش هشام لبيب المنطقة  الثامنة مدينة نصر القاهرة 59

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

ء المباني والطرق والجسور واإلصالح وخدمات التركيب والصيانة إنشا  - 01الفئة 

والترميم وبصفة أساسية الخدمات التي يقوم بها المقاولون من إنشاء أو إقامة المباني و 

الترميم وخدمات المقاوالت المتخصصة في مجال اإلنشاء كتلك الخاصة بفنيي الدهان أو 

تركيب األسقف وكذلك الخدمات المساعدة  السباكة أو عمال تركيب شبكات التدفئة أو

لخدمات اإلنشاء كمراقبة خطط اإلنشاء خدمات استئجار العدد أو مواد البناء خدمات 

اإلصالح المختلفة كما في مجاالت الكهرباء أو األثاث أو األدوات أو العدد وكل هذة 

  01الخدمات تقع بالفئة 
 

اص علي األلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير  -ديل ،انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  10605تكساس  -روك  راوند  -وان ديل واى 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

وخوادم )سيرفرات( الكمبيوتر  -تركيب وصيانة واصالح اجهزة الكمبيوتر  - 01الفئة 

ومعدات شبكات  -وشبكات التخزين  -واجهزة تخزين البيانات  -ومراكز البيانات  -

تركيب  -واصالح االالت والمعدات التجارية والمكتبية تركيب وصيانة  -الكمبيوتر 

وهى االستشارات التقنية فيما يتعلق  -خمات الدعم التقنى  -االجهزة النظمة الكمبيوتر 

وخوادم )سيرفرات(  -بتركيب وصيانة واصالح وتوززيع وتشغيل اجهزة الكمبيوتر 

 -عدات شبكات الكمبيوتر وم -ومراكز البيانات واجهزة تخزين البيانات  -الكمبيوتر 

 -توفير خدمات المعلومات المتعلقة بتركيب وصيانة واصالح معدات اجهزة الكمبيوتر 

 01تركيب وصيانة واصالح معدات اجهزة تكنولوجيا المعلومات بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3010069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين اليابان -تويوتا تسوشو كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان 0212-423شى آيتشي كين  -ناجويا  -كو  -تشوم ناكامورا  4ميكى  0-1

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

ه المركبات التنظيف الصحى خدمات اصالح اعطال المركبات صيان - 01الفئة 

)للسيارات / المركبات ( معالجه المركبات بمواد مضاده للصدأ تلميع المركبات خدمه 

المركباتوهى اصالح وصيانه وصيانه والتزويد بالقود اعاده تلبيس االطارات بالمطاط و 

 دون غيرها 01فلكنه االطارات بالمطاط )خدمه اصالح( فئة 
 

-----     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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش .م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  e9 - B 35/35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين 

 القاهرة  -الجديدة 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارِى م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01الفئة جميع الخدمات الواردة ب - 01الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -االستثمار العقارى ِ م م مطورون االراضى للتنمية و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  e9 - B /35 / 35الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 01 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

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 - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3009604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/99/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -يوسف الدالى ) دافريك (يوسف حمدى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -حلوان  -شارع شريف   10

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت, االذاعه باالراديو, البث بالتليفزيون, توفير قنوات اتصال  - 00الفئة 

اء االلى ) عبر الراديو او التليفون لخدمات التسويق عن بعد, البث الالسلكى, خدمات الند

 00او وسائل االتصاالت االلكترونيه االخرى الوارده بالفئه 
 

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 ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3009626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة محدودة المسئولية -فودافون جروب بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اف ان ، المملكة 594فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيوبوري ، بيركشير ار جي  

 المتحدة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت ، االتصاالت المتحركة والثابتة وخدمات االتصاالت عبر  - 00الفئة 

الهاتف وعبر األقمار الصناعية واالتصاالت عبر الهواتف الخلوية واالتصال عبر 

الهاتف الالسلكي والخلوي والفاكس الالسلكي وأجهزة النداء الالسلكية ، خدمات نقل 

ة والبريد الصوتي ، خدمات البريد االلكتروني الصوت ، خدمات الرسائل الصوتي

للبيانات والصوت ، إكراء واستئجار وتأجير أجهزة االتصاالت والراديو والهاتف 

الالسلكي والفاكس الالسلكي ، تأجير مرافق االتصاالت ، استئجار دوائر الهواتف ، 

، اإلرسال اتصال البيانات عبر الراديو وعبر االتصاالت وعبر األقمار الصناعية 

واالستقبال عبر الراديو ، خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية و/أو التلفزيون و/أو 

الراديو ، إرسال واستقبال خدمات االتصال الصوتي ، الصوت عبر خدمات بروتوكول 

االنترنت ، خدمات وسائل االتصاالت عبر شبكة كمبيوتر عالمية أو االنترنت ، تجميع 

بر الهواتف والهواتف المتحركة ، توصيل واستقبال الصوت وإرسال الرسائل ع

والبيانات والصور ، خدمات الرد على الهاتف لآلخرين ، خدمات الرد اآللي على 

الهاتف ، خدمات الترقيم الشخصي ، إعارة أجهزة االتصاالت البديلة في حالة األعطال 

مات الوصول لالنترنت ، أو الفقدان أو السرقة ، توفير خدمات االنترنت تحديداً خد

خدمات مزودي خدمة االنترنت ، اتصاالت المعلومات )بما في ذلك صفحات الويب( 

وبرامج الكمبيوتر وأيٍ من البيانات األخرى ، خدمات البريد االلكتروني ، توفير خدمات 

واسعة النطاق ، خدمات االتصال الالسلكي ، الهواتف الالسلكية ، خدمات االتصاالت 

شبكات الرقمية ، توفير وصول إلى البوابات عبر االنترنت ، توفير خدمات عبر ال

الدالئل الهاتفية ، توفير خدمات االتصاالت التي أساسها الموقع ألجهزة االتصاالت ، 

توفير خدمات بروتوكول تطبيق السلكي بما في ذلك تلك الخدمات التي تستخدم قناة 

علق بـ أو تُعّرف أجهزة وأدوات الهاتف اتصال آمنة ، توفير المعلومات التي تت

واالتصاالت ، خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت عن بعد ، خدمات تبادل البيانات ، 

نقل البيانات بواسطة االتصاالت ، تدفق البيانات ، تدفق محتوى الوسائط الرقمي بما في 

والنصوص  ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى

والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغمات الرنين عبر االنترنت أو شبكة اتصاالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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، توصيل محتوى الوسائط الرقمية بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو 

والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغمات 

ترنت أو شبكة اتصاالت ، خدمات نقل البيانات ، خدمات البث ، خدمات الرنين عبر االن

بث البيانات ، بث أو نقل برامج الراديو والتلفزيون ، نقل محتوى الصوت والفيديو 

الرقمي متعددة الوسائط بواسطة االتصاالت ، النقل االلكتروني لملفات الصوت والفيديو 

تصاالت االلكترونية ، نقل األخبار عبر شبكات كمبيوتر وغيرها من شبكات اال

ومعلومات عن أخبار اليوم ، توصيل الموسيقى الرقمية بواسطة االتصاالت ، توفير 

وصول لمواقع الشبكات االجتماعية ، خدمات النصوص المرئية وخدمات البث النصي 

وخدمات التلكس وخدمات االتصال بالفيديو وخدمات النصوص المرئية التفاعلية ، 

إرسال الرسائل تحديداً إرسال واستقبال وإعادة إرسال الرسائل في صيغة  خدمات

نصوص أو صوت أو رسوم بيانية أو فيديو أو تركيبة من هذه الصيغ ، خدمات إرسال 

الرسائل الموحدة ، خدمات البريد الصوتي ، توفير توصيالت االتصاالت بشبكة 

لمؤتمرات المرئية ، خدمات الهواتف كمبيوتر عالمية أو قواعد البيانات ، خدمات عقد ا

المرئية ، توفير توصيالت االتصاالت باالنترنت أو قواعد البيانات ، نقل الرسائل 

والبيانات والصور عبر الكمبيوتر ، خدمات االتصال بالكمبيوتر ، توفير وإدارة 

تر المؤتمرات االلكترونية ، توفير واستئجار وقت الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيو

ولوحات نشرات الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال التفاعلية بالكمبيوتر 

والمنشورات االلكترونية في مجاالت مختلفة والترويج وكتالوجات الخدمة ومعلومات 

واالبحاث المحوسبة والمواد المرجعية ، توفير وصول للمحتوى التعليمي ومواقع الويب 

ل للتحكم عن بعد باألجهزة االلكترونية ، شبكات االتصال والبوابات ، خدمات االتصا

ألنظمة القياس الذكية ، خدمات االتصال لتوصيل رسائل ومكالمات الطوارئ ، النقل 

االلكتروني للبيانات والمستندات عبر طرفيات الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية ، إرسال 

ت وأنظمة االتصال بالبيانات ، توفير اإلشارات للتجارة االلكترونية عبر أنظمة االتصاال

وصول لشبكات االتصال االلكترونية وقواعد البيانات االلكترونية ، توفير مرافق 

االتصال لتبادل البيانات الرقمية ، االتصال بالبيانات بواسطة االتصاالت ، نقل البيانات 

لصورة بما في ذلك بواسطة األجهزة السمعية البصرية ، نقل إشارات الصوت وا

والفيديو والبيانات ، توفير وصول لقواعد البيانات ، خدمات ترابط بنك البيانات ، 

خدمات تبادل البيانات االلكترونية ، خدمات بيانات البريد االلكتروني ، خدمات بث 

واتصال البيانات ، توفير المستخدمين اآلخرين بوصول إلى البنية التحتية لالتصاالت ، 

علقة باالتصاالت وتوفير توصيالت اتصاالت الكترونية ، خدمات توفير معلومات مت

بوابات االتصاالت ، خدمات االتصاالت التفاعلية ، خدمات شبكات االتصاالت ، 

خدمات استشارات االتصاالت ، خدمات االتصاالت لركاب الطائرات ، توفير وصول 

الكترونياً وتسهيالت  إلى خدمات الدفع االلكتروني بما في ذلك خدمات تحويل األموال

المعامالت عبر االنترنت ، توفير توصيالت وشبكات االتصاالت لالستخدام مع إنترنت 

األشياء ]آي أو تي[ ، توفير وصول لمنصات التجارة االلكترونية على اإلنترنت ، 

إرسال المعلومات الناشئة عن مراقبة حركة المرور ، توفير وصول إلى خدمات دليل 

 00لتقاويم اليوميات عبر االنترنت بالفئة العناوين وا
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى اليابان -راكوتين ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14 -920كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ نقل االتصاالت المشفرة؛ خدمات   - 00الفئة 

الين(؛ خدمات المراسلة الرقمية الالسلكية؛ خدمات االتصاالت -المراسلة المباشرة )ان

رنت وعبر نظام الند للند وخدمات النقل اإللكتروني للبيانات والمستندات من خالل االنت

عبر الطرفيات الحاسوبية؛ النقل اإللكتروني والكهربائي والرقمي للصوت والبيانات 

والمحتوى السمعي والفيديو والرسوم البيانات والصور والرسائل المشفرة والمعلومات؛ 

مات توفير نقطة وصول إلى الشبكة؛ شبكات النقل الالسلكي للصوت والبيانات؛ خد

االتصاالت الالسلكية وشبكة االنترنت؛ خدمات المراسلة وتحديداً إرسال الرسائل 

واستالمها وإعادة إرسالها على شكل نص أو محتوى سمعي أو صور أو فيديو؛ توفير 

مواد نظم المؤتمرات اإللكترونية ومجموعات النقاش وغرف الدردشة؛ البث التدفقي لل

-البصرية عبر االنترنت؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية المباشرة )ان-السمعية

الين( وغرف الدردشة والمنتديات لنقل الرسائل والصور الفوتوغرافية بين مستخدمي 

الحاسوب؛ خدمات االتصاالت التي يتم الوصول إليها عبر رقم وصول؛ خدمات 

ريف المشترك؛ خدمات أجهزة النداء اآللي؛ اتصاالت عبر استخدام بطاقات وحدة تع

خدمات البريد اإللكتروني؛ توفير الدخول التفاعلي لعدة مستخدمين إلى شبكة اتصاالت 

عالمية؛ نقل البرمجة الصوتية وبرمجة الفيديو على جميع أنواعها وبثها عبر الهاتف 

والصوت عن بعد  والتلفزيون وشبكات االتصاالت العالمية؛ خدمة عقد مؤتمرات الفيديو

عبر اإلنترنت وخدمات أسلوب النقل الالتزامني وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات 

المتكاملة وخدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول اإلنترنت وخدمات الشبكة الخاصة 

االفتراضية وخدمات الخط الخاص؛ خدمات الصوت والبيانات الفيديو والوسائط 

لبريد الصوتي؛ توفير خدمات من دون رسوم وخدمات المتعددة المنقولة؛ خدمات ا

توجيه االتصاالت؛ خدمات مركز المراسلة على شكل خدمات المراسلة الصوتية عبر 

الهاتف؛ خدمات المؤتمرات الهاتفية بواسطة الفيديو والصوت البيانات؛ توفير الوصول 

الين(؛ توفير -باشرة )انإلى قواعد البيانات الحاسوبية واإللكترونية وقواعد البيانات الم

الين( للتواصل حول مواضيع ذات اهتمامات عامة؛ توفير -المنتديات المباشرة )ان
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الين( تنقل مستخدمي الموقع اإللكتروني إلى صفحات -روابط اتصاالت مباشرة )ان

ويب محلية وعالمية أخرى؛ توفير الوصول إلى المواقع اإللكترونية للغير المستضافة 

اسوبية قابلة للوصول إليها عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ خدمات بث على خوادم ح

الصوت والنصوص والفيديو عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات االتصاالت التي تشمل 

محتوى الصوت والنصوص والفيديو لآلخرين الذي تم تحميله ونشره وتعريفه؛ توفير 

ات التواصل االجتماعي؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات الحاسوبية في مجاالت شبك

نظم المؤتمرات الكترونية ومجموعات النقاش وغرف الدردشة عبر اإلنترنت وتشغيلها؛ 

نقل البيانات والمعلومات عبر أجهزة النداء اآللي؛ نقل البرمجة الصوتية وبرمجة الفيديو 

ة وخدمة على جميع أنواعها وبثها عبر الهاتف والتلفزيون وشبكات االتصاالت العالمي

عقد مؤتمرات الفيديو والصوت عن بعد عبر اإلنترنت وخدمات أسلوب النقل الالتزامني 

وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وخدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول 

اإلنترنت وتحديدا خدمات المحادثات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت وخدمات البث 

االنترنت؛ نقل الصوت والبيانات والرسوم البيانية والصور  التلفزيوني عبر بروتوكول

والمحتوى الصوتي والفيديو عبر شبكات اتصاالت سلكية والسلكية وشبكات اتصاالت 

السلكية وشبكة االنترنت؛ نقل المحتوى الصوتي والفيديو والصور والنصوص وغيرها 

ور والمحتوى الصوتي من البيانات عبر شبكة اتصاالت؛ نقل الصوت والبيانات والص

والفيديو والمعلومات عبر الهاتف وشبكات االتصاالت؛ توفير خدمات المحادثات 

الصوتية عبر بروتوكول االنترنت؛ نقل الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات 

مؤتمرات الفيديو واإلنترنت؛ خدمات المؤتمرات عبر شبكة حاسوبية؛ خدمات المراسلة 

رسائل القصيرة وخدمات رسائل الوسائط المتعددة عبر شبكات الفورية؛ خدمات ال

االتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات الحاسوبية؛ النقل الحاسوبي للمعلومات 

والمحادثات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت والمراسالت واتصاالت الفيديو 

؛ توفير والمؤتمرات؛ خدمات االتصاالت الشخصية؛ خدمات خط الهاتف الشخصي

خدمات هاتفية من دون رسوم وخدمات توجيه االتصاالت؛ خدمات المراسلة 

اإللكترونية؛ خدمات الهاتف الخليوي؛ توفير الوصول لعدة مستخدمين إلى شبكة 

الين( بين -االتصاالت؛ غرف الدردشة ولوحات النشرات اإللكترونية المباشرة )ان

اة الجامعية واالهتمامات العامة واإلعالنات المستخدمين لنقل الرسائل التي تتعلق بالحي

المبوبة والمجتمع االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي ومشاركة الصور ونقل 

الصور الفوتوغرافية؛ النقل اإللكتروني للمقتطفات الصوتية والنصوص ومقتطفات 

ديات الفيديو للغير؛ التواصل اإللكتروني بواسطة غرف الدردشة وخطوط الدردشة ومنت

اإلنترنت؛ المنتديات وغرف الدردشة لشبكات التواصل االجتماعي؛ نقل الملفات 

الرقمية؛ توفير المنتديات المشتركة وغرف الدردشة للمستخدمين لنشر تسجيالت الفيديو 

وغيرها من محتوى الوسائط المتعدة والبحث عنها ومشاهدتها ونقدها وتقييمها والتعليق 

رها من شبكات التواصل؛ االتصاالت السلكية والالسلكية. عليها عبر اإلنترنت وغي

 00بالفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3005165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/5390 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية فى اليابان -راكوتين ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14 -920كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ نقل االتصاالت المشفرة؛ خدمات  - 00الفئة 

تصاالت الين(؛ خدمات المراسلة الرقمية الالسلكية؛ خدمات اال-المراسلة المباشرة )ان

من خالل االنترنت وعبر نظام الند للند وخدمات النقل اإللكتروني للبيانات والمستندات 

عبر الطرفيات الحاسوبية؛ النقل اإللكتروني والكهربائي والرقمي للصوت والبيانات 

والمحتوى السمعي والفيديو والرسوم البيانات والصور والرسائل المشفرة والمعلومات؛ 

ي للصوت والبيانات؛ خدمات توفير نقطة وصول إلى الشبكة؛ شبكات النقل الالسلك

االتصاالت الالسلكية وشبكة االنترنت؛ خدمات المراسلة وتحديداً إرسال الرسائل 

واستالمها وإعادة إرسالها على شكل نص أو محتوى سمعي أو صور أو فيديو؛ توفير 

ردشة؛ البث التدفقي للمواد نظم المؤتمرات اإللكترونية ومجموعات النقاش وغرف الد

-البصرية عبر االنترنت؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية المباشرة )ان-السمعية

الين( وغرف الدردشة والمنتديات لنقل الرسائل والصور الفوتوغرافية بين مستخدمي 

الحاسوب؛ خدمات االتصاالت التي يتم الوصول إليها عبر رقم وصول؛ خدمات 

ستخدام بطاقات وحدة تعريف المشترك؛ خدمات أجهزة النداء اآللي؛ اتصاالت عبر ا

خدمات البريد اإللكتروني؛ توفير الدخول التفاعلي لعدة مستخدمين إلى شبكة اتصاالت 

عالمية؛ نقل البرمجة الصوتية وبرمجة الفيديو على جميع أنواعها وبثها عبر الهاتف 

ة عقد مؤتمرات الفيديو والصوت عن بعد والتلفزيون وشبكات االتصاالت العالمية؛ خدم

عبر اإلنترنت وخدمات أسلوب النقل الالتزامني وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات 

المتكاملة وخدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول اإلنترنت وخدمات الشبكة الخاصة 

االفتراضية وخدمات الخط الخاص؛ خدمات الصوت والبيانات الفيديو والوسائط 

ددة المنقولة؛ خدمات البريد الصوتي؛ توفير خدمات من دون رسوم وخدمات المتع

توجيه االتصاالت؛ خدمات مركز المراسلة على شكل خدمات المراسلة الصوتية عبر 

الهاتف؛ خدمات المؤتمرات الهاتفية بواسطة الفيديو والصوت البيانات؛ توفير الوصول 

الين(؛ توفير -ة وقواعد البيانات المباشرة )انإلى قواعد البيانات الحاسوبية واإللكتروني

الين( للتواصل حول مواضيع ذات اهتمامات عامة؛ توفير -المنتديات المباشرة )ان

الين( تنقل مستخدمي الموقع اإللكتروني إلى صفحات -روابط اتصاالت مباشرة )ان

المستضافة ويب محلية وعالمية أخرى؛ توفير الوصول إلى المواقع اإللكترونية للغير 

على خوادم حاسوبية قابلة للوصول إليها عبر شبكة حاسوبية عالمية؛ خدمات بث 
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الصوت والنصوص والفيديو عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات االتصاالت التي تشمل 

محتوى الصوت والنصوص والفيديو لآلخرين الذي تم تحميله ونشره وتعريفه؛ توفير 

حاسوبية في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات ال

نظم المؤتمرات الكترونية ومجموعات النقاش وغرف الدردشة عبر اإلنترنت وتشغيلها؛ 

نقل البيانات والمعلومات عبر أجهزة النداء اآللي؛ نقل البرمجة الصوتية وبرمجة الفيديو 

كات االتصاالت العالمية وخدمة على جميع أنواعها وبثها عبر الهاتف والتلفزيون وشب

عقد مؤتمرات الفيديو والصوت عن بعد عبر اإلنترنت وخدمات أسلوب النقل الالتزامني 

وخدمات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وخدمات االتصاالت بواسطة بروتوكول 

اإلنترنت وتحديدا خدمات المحادثات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت وخدمات البث 

تلفزيوني عبر بروتوكول االنترنت؛ نقل الصوت والبيانات والرسوم البيانية والصور ال

والمحتوى الصوتي والفيديو عبر شبكات اتصاالت سلكية والسلكية وشبكات اتصاالت 

السلكية وشبكة االنترنت؛ نقل المحتوى الصوتي والفيديو والصور والنصوص وغيرها 

الصوت والبيانات والصور والمحتوى الصوتي  من البيانات عبر شبكة اتصاالت؛ نقل

والفيديو والمعلومات عبر الهاتف وشبكات االتصاالت؛ توفير خدمات المحادثات 

الصوتية عبر بروتوكول االنترنت؛ نقل الرسائل والصور بمساعدة الحاسوب؛ خدمات 

سلة مؤتمرات الفيديو واإلنترنت؛ خدمات المؤتمرات عبر شبكة حاسوبية؛ خدمات المرا

الفورية؛ خدمات الرسائل القصيرة وخدمات رسائل الوسائط المتعددة عبر شبكات 

االتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات الحاسوبية؛ النقل الحاسوبي للمعلومات 

والمحادثات الصوتية عبر بروتوكول االنترنت والمراسالت واتصاالت الفيديو 

دمات خط الهاتف الشخصي؛ توفير والمؤتمرات؛ خدمات االتصاالت الشخصية؛ خ

خدمات هاتفية من دون رسوم وخدمات توجيه االتصاالت؛ خدمات المراسلة 

اإللكترونية؛ خدمات الهاتف الخليوي؛ توفير الوصول لعدة مستخدمين إلى شبكة 

الين( بين -االتصاالت؛ غرف الدردشة ولوحات النشرات اإللكترونية المباشرة )ان

سائل التي تتعلق بالحياة الجامعية واالهتمامات العامة واإلعالنات المستخدمين لنقل الر

المبوبة والمجتمع االفتراضي وشبكات التواصل االجتماعي ومشاركة الصور ونقل 

الصور الفوتوغرافية؛ النقل اإللكتروني للمقتطفات الصوتية والنصوص ومقتطفات 

شة وخطوط الدردشة ومنتديات الفيديو للغير؛ التواصل اإللكتروني بواسطة غرف الدرد

اإلنترنت؛ المنتديات وغرف الدردشة لشبكات التواصل االجتماعي؛ نقل الملفات 

الرقمية؛ توفير المنتديات المشتركة وغرف الدردشة للمستخدمين لنشر تسجيالت الفيديو 

وغيرها من محتوى الوسائط المتعدة والبحث عنها ومشاهدتها ونقدها وتقييمها والتعليق 

ليها عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات التواصل؛ االتصاالت السلكية والالسلكية. ع

 00بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3014404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مصرية  -  EM .D . دي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر  6مدينة  -المنطقة الحرة االعالمية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زةمحافظة الجي -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى   92/  0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ودافون مصر لالتصاالت ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المحور المركزى من السادس من اكتوبر 92/  0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع خدمات الفئة  - 00الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى  92/  0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  - 756وعن االرقام  X MAاالشتراطات        :      التنازل عن فليكس 

274647رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016935 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى   92/  0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00م جميع الخدمات الواردة بالفئة رق - 00الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج  المحور المركزى  92/0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

199 

 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3016262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/30/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  92/0الموقع رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  االشتراطات       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3011040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة كندا -ساندفاين كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كندا 0فى  0الى  5البرت ستريت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان  430

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت نقل البيانات والمعلومات وبرمجيات الكمبيوتر عبر  - 00الفئة 

الشبكات الحاسوبية العالمية ، توفير الوصول الى شبكات الكمبيوتر ، توفير الوصول 

معلومات وبرمجيات الكمبيوتر على شبكات الكمبيوتر ، تشغيل شبكات الى البيانات وال

 00االتصاالت ، تحديدا توفير شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3010020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/31/5391 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -م  علبيتكس ش م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر   B9( بالمنطقة الصناعية BI.قطعة االرض الجزء الشرقي من القطعه )

 الشرقيه   -من رمضان 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

 ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      من


