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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -سامية محمد عبد السالم سعود -المصرية للتعبئة والتغليف والتجارة لصاحبها 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عين شمس  -أ ش المستشفى العسكرى 4

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال البقوليات والتوابل الوارده بالفئه  21وتغليف الوارد بالفئه  تعبئه  - 21الفئة 

 دون غيرها 29
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5225529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الفا فروست   -ية للصناعات الغذائية والزراعية  المصرية االورب 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 31فى مجال الفئات  21ة رقم النقل والتغليف وتحزين السلع الغذائية بالفئ - 21الفئة 

25 - 29 -23 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد فاروق سليم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -عابدين -عطفه رجب حسن االكبر 2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

  29 - 25 - 31فى مجال الفئات  21تعبئه وتغليف مواد غذائيه الوارده بالفئه  - 21الفئة 
 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد فاروق سليم محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حسن االكبر عابدين -عطفه رجب 2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

  29 - 25 - 31فى مجال الفئه  21تعبئة المواد الغذائيه الوارد بالفئه  - 21الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد فاروق سليم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب حسن االكبر عابدين القاهره عطفه رج2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 25 - 31دون غيرها) فى مجال الفئه  21تعبئة المواد الغذائيه الوارد بالفئه  - 21الفئة 

29 ) 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد فاروق سليم محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -حسن االكبر عابدين-عطفه رجب 2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

  29 - 25 - 31ى مجال الفئه ف 21تعبئة المواد الغذائيه الوارد بالفئه  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد فاروق سليم محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حسن االكبر عابدين  -عطفه رجب2

 21 : المةــــــالع اتـــفئ
 

  29 - 25 - 31فى مجال الفئه  21تعبئة مواد غذائيه الوارد بالفئه  - 21الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 موريشيوس

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

ماعدا  31فى مجال منتجات الفئة  21فئة خدمات التعبئة والتغليف الواردة بال - 21الفئة 

المياه المعدنيه والغازيه وغيرها من المشروبات غير  23االسماك ومنتجات الفئة 

 الكحوليه والشراب وغيره من المستحضرات التى تستعمل لعمل المشروبات 
 

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 - 169عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئات  21خدمات النقل والتعبئة والتغليف والشحن الواردة بالفئة  - 21الفئة 

31  ،25  ،29  ،23 
 

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

161363العالمه رقم 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -فرد -سامية محمد عبد السالم سعود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة القاهر -حلمية الزيتون  -أ ش المستشفي العسكرى  4

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 23،  29دون غيرها )فى مجال الفئات  21تعبئة المواد الغذائية بالفئة  - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -شركة فاميلى تورز للسياحه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد كليوباترا سيدى جابر االسكندريه 300

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21خدمات سياحيه فئة   - 21الفئة 
 

التنازل عن رسم التاج على حدة -ق خاص على االلوان االشتراطات        :      منح 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 46شقة  2ش جوهر القائد رقم الطابق  -  26الجمالية رقم العقار 

 1 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة 

 )العدسات( 1منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

13 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    5224332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -حبوبة فاميلى لالستيراد  والتصدير   -فايز على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -القناطر الخيرية   -عزبة الرمالية 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 29و  25و  31دون غيرها )فى مجال الفئات  21خدمات الفئة   - 21الفئة 
 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وويلز -انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 3 9موري لندن ريفرسيد، لندن اس اى  2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

جمع وتخزين وتسليم البضائع؛ ترتيب وتوصيل خدمات تسليم طلبات البريد؛  - 21الفئة 

لي للبيانات المؤرشفة المخزنة إلكترونيًا والصور تغليف وتعبئة البضائع؛ تخزين فع

وملفات الصوت وملفات الصور وملفات الفيديو الرقمية واأللعاب اإللكترونية 

والمستندات؛ ترتيبات النقل والسفر؛ خدمات حجز السفر؛ معلومات عن السفر والنقل 

يعاً على والخدمات االستشارية؛ ترتيب السفر والمعلومات لذلك، يتم توفيرها جم

اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسوبية أو اإلنترنت؛ توجيه السيارة بواسطة الكمبيوتر على 

شبكات البيانات؛ تتبع ومراقبة المركبات البرية والبحرية والجوية وأسطوانات المركبات 

التي تستخدم أجهزة المالحة وتحديد المواقع اإللكترونية؛ توفير ترتيبات تأجير السيارات 

لشراء وترتيبات االنتظار بما في ذلك التحفظات المقدمة عبر وصلة االتصاالت؛ وا

خدمات تأجير المركبات؛ أسعار السيارات ومقارنات المواصفات وخدمات المعلومات 

التي توفرها وسائل االتصاالت؛ خدمات معلومات المرور؛ التحقق من صحة وثائق 

لى المطار؛ تقديم المشورة سفر الركاب؛ خدمات تسجيل وصول المسافرين إ

 والمعلومات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

15 

 

 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/53/3591 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -يحيى محمود مصطفى محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  A 352قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -العاشر من رمضان 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 29،  25،  31فى مجال الفئات  21جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -بيور قطن للتجارة  -احمد على عبد العظيم و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -منطى  -ش عثمان بن عفان   2

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30( فى مجال الفئه 21خدمات التعبئة و التغليف الواردة بالفئة ) - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمود حسني مخلوف و شريكة  -مخلوف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -العبور  - 92599المنطقة الصناعية االولى بلوك 1،  2المصنع الكائن بالقطعة 

 القاهره

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 92فى مجال الفئه  21الفئة خدمات التعبئة و التغليف ب - 21الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ن عابد االشاش  سيد شحاته حسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض الريان -ملف العبد  -ش عمار بن ياسر   -السالم -القاهره

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

و  25و  31دون غيرها ) في مجال الفئات  21تعبئه وتغليف الوارده بالفئه  - 21الفئة 

29 ) 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ديجيتال هاب لتشغيل المواقع االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثانى فوق االرضى مجمع الجيزة للصناعات الصغيرة المنطقة  99وحدة

 اكتوبر الجيزة 6الصناعية الثالثة  محور خدمى اول  

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

وكذلك جميع خدمات النقل  96فى مجال الفئة  21التعبئة والتغليف بالفئة رقم  - 21الفئة 

 دون غيرها 21فى نفس الفئة
 

-----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -نيو احلى  -يوسف مجدى عبد الفتاح محمد اليمانى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / عزه عبد السالم الشيخ على المحله الكبرى  ش الترعه تقاطع السيد عثمان

 الغربيه 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 23فى مجال الفئه  21خدمات التعبئه والتغليف الوارده بالفئه  - 21الفئة 

 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5210202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدوده   -ايه بي سي الزراعية .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع ابراهيم اللقاني روكسي مصر الجديده القاهره  92

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 25 - 31في مجال الفئات  21غليف والنقل الوارده بالفئه خدمات التعبئه والت - 21الفئة 

- 23  
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -العطار لتعبئة وتوريد المواد الغذائية   -صالح محمد شحته السيد حسن 

 ة الجنسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -بركة الحاج   -حاره عبد اللطيف من خالد بن الوليد  

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 31فى مجال الفئه  21جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اية.بي.سي الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة    -روكسى  -شارع ابراهيم اللقانى  92

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

-29-31فى مجال الفئات  21لفئة خدمات التعبئة والتغليف والنقل الواردة با - 21الفئة 

23 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف وعن الرقم كال على حدى 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5269030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمة مصريةشركة م --شركة راية القابضةلالستثمارات المالية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 45خدمات الفئة  - 45الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    5222443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -لينكسون بى فى تى  ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -بى دبليو  092سوراى كى تى ’ وودكوت جروف اشلى رود ابسوم 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

توليد الكهرباء؛ توليد الكهرباء؛ توليد الكهرباء من طاقة الرياح، والطاقة  - 45الفئة 

الشمسية، والطاقة المتجددة؛ خدمات االستشارات التقنية في مجال توليد الطاقة البديلة؛ 

؛ خدمات إعادة تدوير الطاقة التي تلتقط وتحول الطاقة المهدرة إلى كهرباء وبخار مفيد

معالجة الغاز الطبيعي والنفط الخام؛ إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة 

 المتجددة؛ المعلومات، والمشورة، واالستشارات فيما يتعلق بجميع ما سبق ذكره.
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226229 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

30/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزه ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 92552أ بلوك  93ونصف  2مدينه العبور المنطقه الصناعيه أ قطعه رقم 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45خدمات الصباغه وصباغة المالبس واالقمشه والنسيج الوارده بالفئة  - 45الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -منس للتكنولوجيا ش.م.م)سيمنس ش.م.م(سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   920المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

920  uberub   القاهره 

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45ة بالفئة طباعة ونشر الكتب الوارد - 45الفئة 
 

التنازل عن كلماتها كال علي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

136633العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -حدا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/54/3591 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة تضامن -نبيلتكس للنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيجام طريق بيجام بملك عبد هللا ابراهيم عبد هللا  ابراهيم عبد الحافظ اول شبرا الخيمة 

 القليوبية

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45جميع خدمات الفئة  - 45الفئة 
 

ت        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتراطا
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  2

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45خدمات الطباعة الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -فليكس ساين   -د ربيع  كرم حسين سي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  2

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45خدمات الطباعة الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
 

                                                                                                                          ها مجمعه                                                                                                                     االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدام



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
 

 

 

31 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  2

 45 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 45خدمات الطباعة الواردة بالفئة رقم  - 45الفئة 
 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -فليكس ساين  -يع  كرم حسين سيد رب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -أ شارع ابو بكر الصديق   2

 45 : المةــــــات العـــفئ
 

 45جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 45الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5205942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/54/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -مدرسة سما للغات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم  -الهضية الوسطى  -قطعة )ه( تقسيم المصرف االسالمى 

 49 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 ( دون غيرها49خدمات تعليمية وترفيهية فئة ) - 49الفئة 
 

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 - 169دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5202922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -ال ال سى  سيزارز ليسينس كمبانى

 لقوانين والية فلوريدا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة 21951ون سيزارز باالس درايف الس فبجاس نيفادا 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49جميع خدمات الفئة  - 49الفئة 
 

----:         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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5206223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/51/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ميدل ايست المن نظم المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع مصطفي النحاس  992

 49 : المةــــــات العـــئف
 

 49جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5202559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ام دي امستيردام ، هولندا 22، 9523كلود ديبوسيالن 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية ، خدمات توفير التدريب ، الخدمات الترفيهية ، خدمات  - 49الفئة 

رياضية والثقافية ، خدمات التصوير الفوتوغرافى وخدمات ترفية الفيديو ، االنشطة ال

النشر للصحف على االنترنت ، وخصوصا منتديات الشبكة ) المنتديات( التى تعرض 

المحتوى المعرف للمستخدم ، النشر للمنشورات االلكترونية على االنترنت )غير القابلة 

، تحديدا: المنتديات التى تعرض المحتوى للتحميل( ، النشر للصحف على االنترنت 

المعرف للمستخدم فى مجال التواصل االجتماعى ، النشر للصحف على االنترنت ، 

تحديدا: المنتديات التى تعرض معلومات واراء شخصية فى مجال النفعة العامة ، توفير 

ية ، خدمات المعلومات التى تتعلق بتشكيلة واسعة من مواضيع للترفية او لغايات الثقاف

نشر الدورية ، توفير منشورات الكترونية على االنترنت )غير القابلة للتحميل( ، توفير 

معلومات تتعلق بالترفية او بالتعليم المقدمة على االنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب او 

شبكة الحاسوب العالمية ، خدمات تقديم المعلومات ، واالستشارات والنصائح المتعلقة 

 دون غيرها 49يع ما ذكر الواردة بالفئة بجم
 

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

196553مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

37 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5269036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/93/3592 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --شركة راية القابضة لالستثمارات المالية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 
 

ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5260229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/53/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كورية مساهمة   -ال جي اليكترونيكس انك   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوريا   - 905 - 239سؤول  -جو   -يونجدينجيو  - -دايرو  -وى ي - 932

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التدريب الداخلى للتسويق  -خدمات التدريب الداخلى الدارة االعمال  - 49الفئة 

 -خدمات التدريب لتحسين االبداع  -خدمات التدريب الداخلى لالبحاث والتطوير  -

تنظيم وعقد الحلقات  -خدمات تدريب الموظفين  -ب لخلق االفكار خدمات التدري

خدمات التوجيه المهنى )تقديم النصائح  -خدمات ترتيب واجراء ورش العمل  -الدراسية 

خدمات توفير  -خدمات ترتيب واجراء االحداث التعليمية  -التعليمية أو التدريبية( 

 -خدمات االمتحانات التعليمية  - التدريب العملى )عرض( -المعلومات التعليمسة 

التعليمات المتعلقة بالتعليم  -دورات فى التعليم عبر االنترنت  -خدمات البحوث التعليمية 

توفير الموسيقى الرقمية عن طريق  -الفحص التعليمى عبر االنترنت  -عبر االنترنت 

 دون غيرها  49االجهزة النقالة الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى -النعمانى فتنس  -محمد إبراهيم سعد النعماني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ين الكوم شارع مصطفى كامل البحرى برج العاديات بملك محمود محمد محمد مدينة شب

 المنوفية

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49صالة جيم الواردة بالفئة  - 49الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

40 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5225252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -ايكوم للتنظيم والتسويق  -احمد محمد عبد اللطيف الشال وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سموحه سيدى جابر االسكندريه 322ب جاردن سيتى شقه  3عمارة االصدقاء 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الشرق االوسط وهو مؤتمر سنوى طبى علمى يعقد فى مصر منتدى جيم  - 49الفئة 

 دون غيرها 49متخصص فى مجال امراض القلب والقسطرة والشرايين بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5225252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -ايكوم للتنظيم والتسويق  -احمد محمد عبد اللطيف الشال وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سموحه سيدى جابر االسكندريه 322ب جاردن سيتى شقه  3عمارة االصدقاء 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم المؤتمرات المتخصصه ومتابعه االبحاث العلمية والطبيه الوارده   - 49الفئة 

 49بالفئه 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/93/3592 

 :جيلالتس إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤولية منظمة وقائمة بموجب  -نيتفليكس ستوديوز ، ال ال سى 

 القوانين المرعية فى والية ديالوير ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  15532ويست سانسيت بولفارد ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا  0252

 االمريكية.

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفية على شكل مسلسالت تلفزيونية درامية ، توفير مقتطفات  - 49الفئة 

الين( غير القابلة للتنزيل وغيرها من المحتوى الرقمى المتعدد  -الفيديو المباشرة )ان 

 الوسائط الذى يحتوى على الصوت والفيديو واالعمال الفنية و /او النصوص من

 49المسلسالت التلفزيونية الدرامية او تلك المتعلقة بها 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14-902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب؛ تنظيم وإدارة ورش العمل )تدريب(؛ الترفيه؛ توفير   - 49الفئة 

 المعلومات المتعلقة بالرياضات والترفيه؛ توفير األلعاب؛ خدمات الترفيه لمشاركة

المحتوى الصوتي والفيديو والصور والنصوص وغيرها من البيانات؛ خدمات التربية 

والترفيه وتحديداً توفير موقع إلكتروني يتضمن مقتطفات صوتية ومقتطفات فيديو 

وعروض موسيقية وفيديوهات موسيقية ومقتطفات أفالم وصور فوتوغرافية وغيرها 

الصلة عبر شبكة االنترنت وغيرها من  من مواد الوسائط المتعددة والمعلومات ذات

شبكات االتصاالت حول مجموعة واسعة من المواضيع؛ الخدمات التربوية؛ الخدمات 

الين(؛ نشر النصوص التربوية؛ نشر القصص؛ خدمات التربية؛ -التربوية المباشرة )ان

 49توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ النشاطات الرياضية والثقافية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  14 -902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب؛ تنظيم وإدارة ورش العمل )تدريب(؛ الترفيه؛ توفير   - 49الفئة 

المعلومات المتعلقة بالرياضات والترفيه؛ توفير األلعاب؛ خدمات الترفيه لمشاركة 

لتربية المحتوى الصوتي والفيديو والصور والنصوص وغيرها من البيانات؛ خدمات ا

والترفيه وتحديداً توفير موقع إلكتروني يتضمن مقتطفات صوتية ومقتطفات فيديو 

وعروض موسيقية وفيديوهات موسيقية ومقتطفات أفالم وصور فوتوغرافية وغيرها 

من مواد الوسائط المتعددة والمعلومات ذات الصلة عبر شبكة االنترنت وغيرها من 

من المواضيع؛ الخدمات التربوية؛ الخدمات  شبكات االتصاالت حول مجموعة واسعة

الين(؛ نشر النصوص التربوية؛ نشر القصص؛ خدمات التربية؛ -التربوية المباشرة )ان

 49توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ النشاطات الرياضية والثقافية. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سى  -سترايكس سبورتس أف زد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، دبى ، االمارات العربية المتحدة 2252برج شذى الطابق 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

م التدريب الرياضى لالطفال والكبار االنشطة الرياضية والثقافية ، تقد - 49الفئة 

وخدمات المعسكرات الرياضية ، اقامة حصص لياقة بدنية ، خدمات النوادى الصحية 

)تدريب للياقة البدنية والحفاظ على الصحة ( ، تنظيم المباريات الرياضية وجميع 

 49الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وويلز -لترا انج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 3 9موري لندن ريفرسيد، لندن اس اى  2

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتدريب؛خدمات الترفيه األنشطة الرياضية والثقافية؛  - 49الفئة 

واألحداث الثقافية المقدمة عبر اإلنترنت  المعلومات المتعلقة بالتعليم والترفيه والرياضة

من قاعدة بيانات حاسوبية أو اإلنترنت أو مقدمة بوسائل أخرى؛ خدمات األلعاب 

اإللكترونية المقدمة من قاعدة بيانات الكمبيوتر أو عن طريق اإلنترنت؛ خدمات تأجير 

ي؛ نشر وإنتاج ألعاب الفيديو والصوت والكمبيوتر؛ خدمات الترفيه اإلذاعي والتلفزيون

الموسيقى واألفالم بخالف األفالم الدعائية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية وبرامج 

التسوق عن بعد والتسوق عبر اإلنترنت؛ تنظيم األلعاب والمسابقات توفير منشورات 

إلكترونية على اإلنترنت؛ تقديم برامج أللعاب الفيديو االستهالكية وأجهزة األلعاب 

بر االتصاالت الالسلكية؛ نشر الكتب والمجالت اإللكترونية على اإلنترنت؛ المحمولة ع

توفير الترفيه السينمائي والتلفزيوني والموسيقي عبر موقع تفاعلي على شبكة اإلنترنت؛ 

نشر النصوص في شكل إلكتروني أو غير ذلك؛ خدمات النشر واإلنتاج للوسائط 

تنظيم وإنتاج وعرض حفالت موسيقية الصوتية و / أو المرئية؛ خدمات المعارض 

وعروض موسيقية ومسرحية ومقاطع فيديو ومهرجانات وجوالت وغيرها من 

العروض الموسيقية والثقافية والفعاليات واألنشطة؛ تنظيم أو إدارة أو ترتيب أحداث 

ألعاب الفيديو؛ خدمات تحرير ما بعد اإلنتاج في مجال الموسيقى ومقاطع الفيديو 

خدمات برمجة األخبار لإلرسال عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات واألفالم؛ 

والندوات والندوات والدروس التعليمية وحلقات العمل والدورات والمؤتمرات 

والمعارض؛ دورات وجلسات تدريبية وتعليمية تفاعلية عن بعد مقدمة عبر اإلنترنت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

سائل أخرى؛ خدمات عن طريق وصلة اتصاالت أو شبكة حاسوبية أو مقدمة بو

الترجمة؛ تقديم خدمات المعرض الفني عبر اإلنترنت عن طريق وصلة االتصاالت؛ 

خدمات األلعاب خدمات النادي حجز التذاكر وحجز خدمات للترفيه والرياضة 

واألحداث الثقافية؛ خدمات المكتبة اإللكترونية لتزويد المعلومات اإللكترونية بما في ذلك 

في شكل نصوص إلكترونية و / أو معلومات سمعية و / أو فيديو معلومات األرشيف 

وبيانات وألعاب وترفيه؛ توفير الموسيقى الرقمية من اإلنترنت؛ توفير صور 

فوتوغرافية ورسومات ولغات صوتية وأفالم وأشرطة فيديو وبرامج سمعية بصرية 

و اإلنترنت؛ خدمات عبر اإلنترنت أو من قواعد بيانات الكمبيوتر أو مواقع اإلنترنت أ

 التصوير التوجيه التجاري المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق ذكره.
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانيه -روبرتس غروب ترايدنغ  ش.م.ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الطابق الثانى  -مبنى تشوز شوز  -اوتوستراد ذوق مكايل  -كسروان  -لبنان 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات النشاطات خدمات التعليم ,خدمات تقديم التدريب ,خدمات الترفيه ,خ - 49الفئة 

 49الرياضيه والثقافيه ,خدمات توفير ردهات التسليه ,حدائق التسليه الوارده بالفئه 
 

وعن رسم القرد في الوضع العادي  -االشتراطات        :      التنازل عن مقطعي العالمه كال علي حدا 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى    -نرمين عفيف العلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة   -التجمع االول  -ايه كمبوند كار افيردى  21فيال 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49فئة جميع الخدمات الواردة بال - 49الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -على حدى  EMEDACAاالشتراطات        :      التنازل عن اكاديمى 

على االلوان الموحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئولية محدودةشرك -كية هوسبيتاليتى -ان  -جى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع عبد العزيز الهوارى 3

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 49الفئة 
 

 136663االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة  -شينزهن ترانسكشان تكنولوجى ليميتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينزهن باى ايكو تكنولوجى بارك ،  1اف ، يونيت بى بيلدينج ، ان او  32،  2غرفه 

 يويهاى ستريت ، ناشان ديستريكت ، شينزهن سيتى ، الصين

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضيه والثقافيه وجميع  - 49الفئة 

 49الخدمات الواردة بالفئه 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة  -شينزهن ترانسكشان تكنولوجى ليميتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينزهن باى ايكو تكنولوجى بارك ،  1اف ، يونيت بى بيلدينج ، ان او  32،  2غرفه 

 بويهاى ستريت ، ناشان ديستريكت ، شينزهن سيتى ، الصين

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطه الرياضيه والثقافيه وجميع  - 49الفئة 

 49دمات الواردة بالفئه الخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايميري انترناشيونال اس دي ان . بي اتش دي . شركة ماليزية خاصة محدوده باالسهم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابير بالزا ، جاالن ديسا باكتي ، تامان ديسا ، اوف جاالن كالنغ الما ، بي ، ف 69يونيت 

 ماليزيا -كوااللمبور 02955

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

االكاديميات )تعليم( ، اعداد وعقد المؤتمرات ، اعداد وعقد االجتماعات  - 49الفئة 

معلومات حول الترفية ، العامة ، دروس ومحاضرات بالمراسلة ، معلومات تعليمية ، 

خدمات انتاج االفالم ، عدا عن االفالم االعالنية ، توفير االفالم غير القابلة للتحميل من 

خالل خدمات ارسال الفيديو حسب الطلب ، خدمات التمرين )التدريب( ، التصوير 

ة بالميكروفيلم ، انتاج الموسيقى ، توفير مقاطع الفيديو على االنترنت ، غير القابل

للتحميل ، خدمات الفرق الموسيقية ، التصوير الفوتوغرافى ، التدريب العملى )عرض 

عملى( ، خدمات تقديم العروض الحية على الهواء ، خدمات نشر الكتب ، انتاج البرامج 

االذاعية والتليفزيونية ، التعليم الدينى ، اعداد وعقد الحلقات الدراسية ، انتاج العروض 

ة االغانى ، التدريس ، الترفية عن طريق التليفزيون ، االنتاج المسرحية ، كتاب

المسرحى ، خدمات التدريب المقدمة باستخدام اجهزة المحاكاة ، الترجمة ، تدريس 

 49خاص ، تسجيل اشرطة الفيديو ، اعداد وعقد ورش العمل )التدريب( والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  مساهمه  تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  -ان بي ايه بروبيرتيز انك 

 الواليات المتحدة االمريكية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ت المتحده االمريكيه الواليا - 95533نيويورك  -فيفث افينيو نيويورك  640

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الترفيهية والتعليمية في طبيعة البرامج التلفزيونية واإلذاعية   - 49الفئة 

المستمرة في مجال كرة السلة وتقديم ألعاب كرة السلة الحية ومعارض كرة السلة ؛ إنتاج 

عرض ألعاب كرة السلة وأحداث كرة السلة وتوزيع البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي ت

وبرامجها في مجال كرة السلة ؛ إجراء وترتيب عيادات ومعسكرات كرة السلة وعيادات 

ومعسكرات المدربين وعيادات ومعسكرات فريق الرقص وألعاب كرة السلة ؛ الخدمات 

اب الترفيهية في طبيعة المظاهر الشخصية من قبل فريق التميمة أو الرقص في ألع

ومعارض كرة السلة والعيادات والمعسكرات والعروض الترويجية وغيرها من 

األحداث المتعلقة بكرة السلة واألحداث الخاصة والحفالت ؛ خدمات نادي المعجبين ؛ 

خدمات الترفيه ، أي توفير موقع على شبكة اإلنترنت يشتمل على مواد وسائط متعددة 

البارزة في التلفزيون ، وإشارات تلفزيونية تفاعلية ،  غير قابلة للتنزيل في طبيعة المعالم

وتسجيالت الفيديو ، وتسجيالت الفيديو ، وتحديدات مقاطع الفيديو التفاعلية ، والبرامج 

اإلذاعية ، والراديو ، والتسجيالت الصوتية في مجال كرة السلة . توفير األخبار 

كرة السلة ؛ األلعاب غير القابلة والمعلومات في طبيعة اإلحصاءات والتوافه في مجال 

للتنزيل عبر اإلنترنت ، وهي ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو وألعاب الفيديو التفاعلية 

وألعاب مهارة الحركة وألعاب األركيد وألعاب حفالت البالغين واألطفال ، وألعاب 

المجالت واألدلة الطاولة واأللغاز وألعاب التوافه ؛ خدمات النشر اإللكتروني ، أي نشر 

والنشرات اإلخبارية وكتب التلوين وجداول ألعاب اآلخرين عبر اإلنترنت ، وكل ذلك 

في مجال كرة السلة ؛ توفير قاعدة بيانات الكمبيوتر عبر اإلنترنت في مجال كرة السلة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 49بالفئة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

التنازل عن  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -نح خاص على االلوان االشتراطات        :      م

199353العالمة مرتبطة مع العالمة  -البيان التجارى ومقاطع العالمة كال على حدة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

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

ى العالمة كال على حدىالتنازل عن مقطع -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 49 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها 49جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

التنازل  -منح حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

عن مقاطع العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221353 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع خدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -ر ابراهيم ناجي ش الدكتو 90

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع خدمات الوارده بالفئة  - 49الفئة 
 

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

فى الوضع العادى و عن البيان التجارى كال على حدى CEMماكس 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب  ش . ذ . م . م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر اول  -ش احمد حسنى  42

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

وتشمل الخدمات التى يقدمها افراد او هيئات  49الخدمات الواردة بالفئة  - 49الفئة 

لتنمية المهارات الذهنية لدى االفراد وبصفة خاصة الخدمات المكونة من كافة اشكال 

الثقافة والتعليم والتدريب لالفراد وعروض االعمال المرئية لغايات ثقافية او تعليمية 

 عليم والتهذيب والمؤتمرات والندوات العلمية واالنشطة الثقافية(.وتتضمن )خدمات الت
 

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

سى على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان   -فيتنس زون ش م ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان   -البوشرية   -شارع مار يوحنا   -الطابق التاسع    -بناية عيد 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

االنشطة الرياضية والثقافية وجميع  -فيه التر -التدريب  -التعليم والتهديب   - 49الفئة 

 49الخدمات الواردة بالفئة 
 

  ENO IAEE  TIAالتنازل عن  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة   -جانجزهويو هواديو نتوورك تكنولجى كومبانى ليميتد 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بانيو ديستركت   -ان دى اردى  3وانبو   21واندا بالزا #  9-اف تاور بى  34

 الصين  -جانجزهيو   

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

األنشطة الرياضية والثقافية  -وسائل الترفية  -توفير التدريب  -التعليم  - 49الفئة 

 49وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

الوجه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وقائمة طبقا لقوانين لوكسمبورج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، لوكسمبورج 3225 -سمبورج ال ، بوليفارد دى البيترسى ، لوك934

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الترفيه خدمات إنتاج األفالم والتلفزيون والراديو والفيديو ؛ خدمات  - 49الفئة 

اعداد ما بعد اإلنتاج ، وهي: اعداد النسخ ، تحرير األفالم ، اعداد الفيديو ، اعداد النص 

اعداد اإلنتاج وما بعد اإلنتاج لالتصاالت الصوتية  المكتوب ، اعداد الصور ؛ خدمات

والمرئية ؛ التشاور التحريري ؛ خدمات التدريب والتعليم ؛ الخدمات التعليمية ، وهي 

تنظيم وإجراء الدورات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والندوات والتدريب في 

جال تطوير مجال اإلعالن والتسويق ؛ توفير دروس وندوات وورش عمل في م

العالمات التجارية وتصميمها ؛ خدمات تخطيط األحداث للمناسبات الترفيهية والتعليمية 

؛ إنتاج البرامج اإلعالمية ، تحديدا خدمات الطباعة والفيديو واألفالم والصوت قبل 

اإلنتاج وبعده ؛ إنتاج الوسائط التفاعلية والرقمية ، أي خدمات اإلنتاج على شبكة 

لفيديو والصوت قبل اإلنتاج وبعده ؛ خدمات استوديو الفن؛ خدمات النشر اإلنترنت وا

توفير المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت ؛ خدمات المكتبة اإللكترونية لتوفير 

البيانات اإللكترونية والنصوص والصوت والرسوم البيانية أو الفيديو والبيانات 

فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة  المؤرشفة ؛ المعلومات والخدمات االستشارية

 49أعاله. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/54/3591 

 :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 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49الخدمات التدريب على استخدام تطبيقات االنترنت والوارده بالفئه   - 49الفئة 
 

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

153135العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

67 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

فيهية )ش م م شركة توتونتى القامة واداره المراكز واالنشطة الرياضيه والفندقيه والتر

 شركة مساهمة مصرية  -( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع   -329القطعه  -مبنى شركة النيل للمشروعات والتجاره )بريدج ستون ( 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التسعين 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

ياضيه والثقافيه الواردة بالفئه خدمات التعليم والتدريب والترفيه واالنشطة الر - 49الفئة 

وعلى وجه الخصوص خدمات رياضيه بالمعسكرات ، تعليمات خاصه بالرياضه  49

البدنيه ، تنظيم المسابقات الرياضيه ، توفير المرافق الرياضيه ، تأجير المعدات 

الرياضيه )بأستثناء المركبات ( ، خدمات المعسكرات الرياضيه ، تحديد مواعيد 

 49رياضيه وجميع ما ورد بالفئة االحداث ال

 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

يه والفندقيه والترفيهية) شركة توتونتى القامة واداره  المراكز واالنشطة الرياض

 شركه مساهمة مصريه -ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-ش التسعين - 329)بريدج ستون ( القطعه  -مبنى شركة النيل للمشروعات والتجاره 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

واالنشطة الرياضيه والثقافيه الواردة  خدمات التعليم ,والتدريب والترفيه - 49الفئة 

وعلى وجه الخصوص خدمات رياضيه بالمعسكرات تعليمات خاصه  49بالفئه 

بالرياضه البدنيه ,تنظيم المسابقات الرياضيه توفير المرافق الرياضيه ,تأجير المعدات 

الرياضيه بأستثناء المركبات خدمات المعسكرات الرياضيه تحديد مواعيد االحداث 

 49رياضيه ,وجميه ما ورد بالفئة ال
 

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

3331565
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -دية لالستثمار شركة الق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل الرياض  المملكة العربية السعودية

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  49التعليم التدريب الترفيه االنشطة الرياضية والثقافية الواردة بالفئة  - 49الفئة 

 غيرها
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل الرياض  المملكة العربية السعودية

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  49التعليم التدريب الترفيه االنشطة الرياضية والثقافية الواردة بالفئة  - 49الفئة 

 غيرها
 

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

 153133بالعالمة رقم

36333
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدوده -ايماجينازيم ليرننغ اند ليجر ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبريطانيه ,رود تاون ,تورتوال ,جزر العذراء ا 263

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب , التدريب , الترفيه ,االنشطه الرياضيه والثقافيه ,توفير  - 49الفئة 

المناطق التعليميه والمساحات لالطفال , توفير مناطق لعب ومساحات لالطفال 

يميه المقدمه في مدارس ,مراكزالترفيه لالطفال ,توفير البرامج التعليميه ,البرامج التعل

 ودور الحضانه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريموت جيمز انك,  شركة أمريكية متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  15564يمبيك بوليفارد  .لوس انجلوس كاليفورنيا ويست اول 93222

 االمريكية

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم وعقد المنافسات الحية والعروض والبطوالت التي تعرض ألعاب  - 49الفئة 

الفيديو؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير برمجيات األلعاب اإللكترونية غير القابلة 

حميل التي تسمح للمستخدمين إلنشاء وتعديل وتحميل وتنزيل ومشاركة ومشاهدة للت

ونشر محتويات ألعاب الفيديو التفاعلية التي ينشؤها المستخدم وملفات الموسيقى وملفات 

الوسائط األخرى عبر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات اإلنترنت ةالشبكات الالسلكية؛ 

م االجتماعات والمؤتمرات الحية للمعجبين في مجاالت خدمات الترفيه، تحديدا: تنظي

الترفيه وااللعاب وألعاب الفيديو والرياضة اإللكترونية؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير 

ألعاب الفيديو على اإلنترنت؛ خدمات الترفيه، تحديدا: توفير االستخدام المؤقت أللعاب 

ألعاب الفيديو والعروض والبطوالت؛ نشر الفيديو غير القابلة للتحميل؛ تنظيم منافسات 

األلعاب اإللكترونية؛ تقديم منشورات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت في طبيعة الكتب 

المصورة وروايات مصورة وقصص تعرض مشاهد وشخصيات مبنية على ألعاب 

ول الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير المعلومات إلكترونيا ح

ألعاب الفيديو؛ توفير األمور الصغيرة على اإلنترنت ونصائح واستراتيجيات أللعاب 

 دون غيرها  49الفيديو؛ توفير ألعاب الواقع االفتراضي عبر اإلنترنت. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/3591 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرية الجنسية  -فرد  -منال عادل يوسف رستم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -االسكندريه   -سيدي جابر   -ش عبد القادر رجب   22

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

ع االنشطه الرياضيه والثقافيه وجمي -الترفيه  -التدريب  -التعليم والتهذيب  - 49الفئة 

 49الخدمات الوارده بالفئه رقم 
 

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

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولىة محدودة -ة هيت ايجيبت للياقة البدنية شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع ابو بكر الصديق مصر الجديدة القاهرة 26

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  49صاالت العاب اللياقة البدنية تنظيم المسابقات الرياضية جيم فئة  - 49الفئة 

 غيرها
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكيه  -إنك   -ديبوى سنثيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الواليات المتحدة االمريكية  - 46029اورثوباديك درايف ، وارسو ، انديانا  255

  46029وارسو اى ان 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

التدريب والتدريس الجراحى فى مجال جراحة تقويم العظام الوارده بالفئه  - 49الفئة 

49 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ترافكو جروب انترناشيونال القابضة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -الشيخ زايد  -يوليو  36مبنى ترافكو محور 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 49جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 49الفئة 
 

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

135636بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/52/3596 

 :التسجيل إسم طالب
 

-ه لقوانين السعوديه تاسست وقائم -مؤسسه المتشابهين لالتصاالت وتنقيه المعلومات 

 مؤسسه فرديه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السعوديه-39299رمزى بريدى  95935جده شارع الستين ,حى النزهه ص ب 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها , خدمات  - 43الفئة 

ناعيه , خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات الحاسوب التحاليل واألبحاث الص

  43وجميع الخدمات 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5244221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3596 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قوانين والية ديالوير شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا ل -بنتلى سيستمز ، إنكوربوريتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه -ستوكتون درايف ، إكستون بنسلفانيا  620

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الحاسب االلى الحوسبه السحابيه خدمات استشارات برمجيات  - 43الفئة 

ب االلى تخصيص برمجيات الحاسب االلى الحاسب االلى خدمات االداره برمجة الحاس

ةالتشكيل وخدمات المشروعات عرض برامج الحاسب االلى لشبكات البيانات الدعم 

الفنى للحاسب االلى وخدمات صيانة برمجيات الحاسب االلى تاجير برمجيات الحاسب 

االلى انظمة المعلومات وخدمات استشارات شبكات البيانات خدمات الدعم الفنى 

تشارات المعماريه والهندسيه واالنشائيه والتنفيذيه وانجاز المشروعات برمجيات واالس

وخدمات انظمة المعلومات الجغرافيه خدمات الدعم الفنى على الخط وتشمل استكشاف 

وإصالح مشكالت برمجيات الحاسب االلى ودعم التطبيقات تخصيص البرمجيات 

االلى لشبكات البيانات انظمة  والتشكيل وخدمات المشروعات عرض برامج الحاسب

( والبرامج SAASالمعلومات وخدمات استشاريه شبكات البيانات البرمجيات كخدمة )

( وبرمجيات تضم الحوسبة السحابيه وجميعا تخص المجال الهندسى SAASكخدمات )

والتصوير ثنائى  -والتصميم النظرى والتصميم والتصميمات المصممة بالحاسب االلى 

بعاد والتصميم بمساعدة الحاسب االلى واالنشاء والتشغيل والتصميم والتحليل وثالثى اال

برمجيات الحاسب االلى فى مجاالت الهندسة المعمارية والهندسة واالنشاء والتشغيل  -

وانظمة المعلومات الجغرافية والتصميم ورسم الخرائط والتصميم والصياغة وادارة 

االجهزة الالسلكية وانجاز المشروعات وادارة المستندات والبيانات والتطبيقات و

 43االصول والفهرسة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5209030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جورجيا  شركه مساهمه مؤلفه وقائمه وفقا لقوانين واليه -هوم ديبوت انترناشوال, انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  25221باسيس فيري رود ان دابيليو اتالنتا جورجيا  3400

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

االستشارات في مجاالت االنشاءات ’االستشارات في مجال الديكور الداخلي  - 43الفئة 

االستشارات في مجال تحسين خدمات متاجر البيع و االصالح والصيانه والتركيب, 

بالتجزئه البيع بالتجزئه الخاصه بالسلع المنزليه وتقديم المعاونه و المساعدة الفنيه فيما 

 يتعلق بمشروعات تحسين المنازل 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5209032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هوم ديبوت انترناشوال ,انك شركه مساهمه مؤلفه وقائمه وفقا لقوانين واليه جورجيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لمتحدة االمريكيه الواليات ا 25221باسيس فيري رود ان دابيليو اتالنتا جورجيا  3400

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

االستشارات في مجال الديكور الداخلي , االستشارات في مجاالت االنشاءات  - 43الفئة 

واإلصالح والصيانه والتركيب , االستشارات في مجال تحسين خدمات متاجر البيع 

دة الفنيه فيما يتعلق بالتجزئه الخاصه بالسلع المنزليه , تقديم المعاونه والمساع

 بمشروعات تحسين المنازل 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

81 

 

 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وقائمة بموجب القوانين المرعية فى اليابانشركة منظمة  -راكوتين ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14 -902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات موفر خدمة التطبيقات والبرمجيات كخدمة التي تتضمن البرمجيات   - 43الفئة 

لكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان المخصصة للتجارة اإل

الين(؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات والبرمجيات كخدمة التي تتضمن البرمجيات 

المخصصة للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان 

ن رسم الشخصيات والواجهات البينية الين( وتحديداً لوحات المفاتيح االفتراضية وف

للمستخدمين للمساعدة في معامالت التسوق؛ خدمات موفر خدمة التطبيقات والبرمجيات 

كخدمة التي تتضمن البرمجيات المخصصة للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة 

 األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان الين( وتحديداً البرمجيات المخصصة للدردشة

والمراسلة والمتعلقة بالتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة؛ البحث 

والتصميم في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات؛ خدمات 

التحليل والبحث الصناعي في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا 

سوبي والبرمجيات الحاسوبية وصيانتها وتطويرها؛ المعلومات؛ تصميم العتاد الحا

الخدمات الحاسوبية المتعلقة بالتخزين اإللكتروني للبيانات؛ توفير المنصات على 

االنترنت؛ خدمات تشفير البيانات؛ تشفير المعلومات والرسائل والبيانات وفك تشفيرها 

ر االستخدام المؤقت ومطابقتها؛ تصميم برمجيات األلعاب الحاسوبية وتطويرها؛ توفي

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل البيانات اإللكترونية والمحتوى المتعدد 

الوسائط والفيديو واألفالم والرسم التصوير والشكل التصويري والنصوص والصور 

الفوتوغرافية والمحتوى الذي ينشئه المستخدم والمحتوى السمعي والمعلومات والتقاطها 

شرها وإظهارها وتحريرها وتشغيلها وبثها عبر البث التدفقي ومشاهدتها ومعاينتها ون

وعرضها وتعريفها والتدوين على الويب ومشاركتها والتحكم بها وتوزيعها ونشرها 

ونسخها وبخالف ذلك توفيرها عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت؛ توفير 

لتنزيل إلتاحة مشاركة معلومات الموقع مع استخدام مؤقت للبرمجيات غير القابلة ل

األشخاص اآلخرين؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتتبع 

الموظفين؛ تأجير مساحة للذاكرة اإللكترونية على اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

وبية التفاعلية للبرمجيات التفاعلية غير القابلة للتنزيل؛ تصميم البرمجيات الحاس

وتطويرها وصيانتها وإصالحها وتحديثها؛ تأجير األنظمة الحاسوبية؛ تأجير التخزين 

الطويل األمد للذاكرة للخوادم الحاسوبية؛ تأجير التخزين الطويل األمد للذاكرة للخوادم 

على شبكات التواصل؛ توفير برمجيات التطبيقات عبر استخدام شبكات التواصل؛ 

ج الحاسوبية أو إنتاجها أو صيانتها؛ تأجير الحواسيب؛ توفير البرامج تصميم البرام

الحاسوبية غير القابلة للتنزيل؛ تأجير وقت وصول قواعد البيانات الحاسوبية للتجارة 

اإللكترونية؛ توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة؛ توفير 

ة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة؛ توفير أو أو تأجير برنامج حاسوبي لشبكات سلسل

تأجير الحواسيب لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة؛ تصميم البرامج 

الحاسوبية لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة أو إنتاجها أو صيانتها؛ 

الت االفتراضية توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة للعم

أو العمالت المشفرة؛ توفير أو تأجير البرامج الحاسوبية لشبكات سلسلة كتل السجالت 

أو الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة؛ توفير أو تأجير 

الحواسيب لشبكات سلسلة كتل السجالت للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة أو 

للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة؛ تصميم البرامج الحاسوبية  الشبكات الموزعة

لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية أو العمالت 

المشفرة أو إنتاجها أو صيانتها؛ توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات 

ل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من خال

الترويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع التجارية(؛ توفير أو تأجير البرامج 

الحاسوبية لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة لترويج سلع وخدمات 

الغير من خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز الترويجي التي تشمل نقاط الوالء 

لطوابع التجارية(؛ توفير أو تأجير الحواسيب لشبكات سلسلة كتل السجالت أو )ا

الشبكات الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز 

الترويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع التجارية(؛ تصميم البرامج الحاسوبية 

ات الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبك

خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز الترويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع 

التجارية( أو إنتاجها أو صيانتها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث 

لبرمجيات والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ تصميم العتاد وا

 43الحاسوبية وتطويره. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14 -902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات موفر خدمة التطبيقات والبرمجيات كخدمة التي تتضمن البرمجيات   - 43الفئة 

المخصصة للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان 

فر خدمة التطبيقات والبرمجيات كخدمة التي تتضمن البرمجيات الين(؛ خدمات مو

المخصصة للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان 

الين( وتحديداً لوحات المفاتيح االفتراضية وفن رسم الشخصيات والواجهات البينية 

موفر خدمة التطبيقات والبرمجيات  للمستخدمين للمساعدة في معامالت التسوق؛ خدمات

كخدمة التي تتضمن البرمجيات المخصصة للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة 

األجهزة النقالة والتسوق المباشر )ان الين( وتحديداً البرمجيات المخصصة للدردشة 

بحث والمراسلة والمتعلقة بالتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة؛ ال

والتصميم في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات؛ خدمات 

التحليل والبحث الصناعي في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا 

المعلومات؛ تصميم العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية وصيانتها وتطويرها؛ 

زين اإللكتروني للبيانات؛ توفير المنصات على الخدمات الحاسوبية المتعلقة بالتخ

االنترنت؛ خدمات تشفير البيانات؛ تشفير المعلومات والرسائل والبيانات وفك تشفيرها 

ومطابقتها؛ تصميم برمجيات األلعاب الحاسوبية وتطويرها؛ توفير االستخدام المؤقت 

لكترونية والمحتوى المتعدد للبرمجيات غير القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل البيانات اإل

الوسائط والفيديو واألفالم والرسم التصوير والشكل التصويري والنصوص والصور 

الفوتوغرافية والمحتوى الذي ينشئه المستخدم والمحتوى السمعي والمعلومات والتقاطها 

ونشرها وإظهارها وتحريرها وتشغيلها وبثها عبر البث التدفقي ومشاهدتها ومعاينتها 

رضها وتعريفها والتدوين على الويب ومشاركتها والتحكم بها وتوزيعها ونشرها وع

ونسخها وبخالف ذلك توفيرها عبر اإلنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت؛ توفير 

استخدام مؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل إلتاحة مشاركة معلومات الموقع مع 

ت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتتبع األشخاص اآلخرين؛ توفير االستخدام المؤق

الموظفين؛ تأجير مساحة للذاكرة اإللكترونية على اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت 

للبرمجيات التفاعلية غير القابلة للتنزيل؛ تصميم البرمجيات الحاسوبية التفاعلية 

تأجير التخزين وتطويرها وصيانتها وإصالحها وتحديثها؛ تأجير األنظمة الحاسوبية؛ 

الطويل األمد للذاكرة للخوادم الحاسوبية؛ تأجير التخزين الطويل األمد للذاكرة للخوادم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

على شبكات التواصل؛ توفير برمجيات التطبيقات عبر استخدام شبكات التواصل؛ 

تصميم البرامج الحاسوبية أو إنتاجها أو صيانتها؛ تأجير الحواسيب؛ توفير البرامج 

ر القابلة للتنزيل؛ تأجير وقت وصول قواعد البيانات الحاسوبية للتجارة الحاسوبية غي

اإللكترونية؛ توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة؛ توفير 

أو تأجير برنامج حاسوبي لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة؛ توفير أو 

سجالت أو الشبكات الموزعة؛ تصميم البرامج تأجير الحواسيب لشبكات سلسلة كتل ال

الحاسوبية لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة أو إنتاجها أو صيانتها؛ 

توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية 

سلة كتل السجالت أو العمالت المشفرة؛ توفير أو تأجير البرامج الحاسوبية لشبكات سل

أو الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة؛ توفير أو تأجير 

الحواسيب لشبكات سلسلة كتل السجالت للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة أو 

الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية أو العمالت المشفرة؛ تصميم البرامج الحاسوبية 

كتل السجالت أو الشبكات الموزعة للعمالت االفتراضية أو العمالت لشبكات سلسلة 

المشفرة أو إنتاجها أو صيانتها؛ توفير أو تأجير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات 

الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز 

ارية(؛ توفير أو تأجير البرامج الترويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع التج

الحاسوبية لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة لترويج سلع وخدمات 

الغير من خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز الترويجي التي تشمل نقاط الوالء 

)الطوابع التجارية(؛ توفير أو تأجير الحواسيب لشبكات سلسلة كتل السجالت أو 

الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز  الشبكات

الترويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع التجارية(؛ تصميم البرامج الحاسوبية 

لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة لترويج سلع وخدمات الغير من 

ويجي التي تشمل نقاط الوالء )الطوابع خالل إدارة المبيعات وبرامج التحفيز التر

التجارية( أو إنتاجها أو صيانتها؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث 

والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ تصميم العتاد والبرمجيات 

 43الحاسوبية وتطويره. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 12951واشنطن  -سياتل    -تيرى افنيو ان  495

 43 : المةــــــلعات اـــفئ
 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب SuuSخدمات المنصات كخدمة ) - 43الفئة 

الستخدامها مع برامج التعرف الصوتي واألوامر الصوتية وبرامج تحويل المحادثة الى 

نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة بالصوت الدارة المعلومات الشخصية، خدمات 

لتي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع برامج ( اSuuSالمنصات كخدمة )

( التي تضم منصات برامج SuuSالمساعدة الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )

الحاسوب الستخدامها مع برامج التشغيل اآللي للمنزل وبرامج تكامل االجهزة المنزلية، 

امها مع ( التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدSuuSخدمات المنصات كخدمة )

برامج االتصاالت لنقل الصوت والمحتويات السمعيّة والفيديو والبيانات، خدمات 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب المستخدمة في التحّكم SuuSالمنصات كخدمة )

بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب الدارة SuuSالصوتي، خدمات المنصات كخدمة )

( التي تضم منصات برامج SuuSالمعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )

الحاسوب للوصول والتصفح والبحث على الخط مباشرة عن قواعد البيانات والصوت 

والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة واأللعاب وتطبيقات البرامج وأسواق تطبيقات 

( التي تضم منصات برامج الحاسوب SuuSرامج، خدمات المنصات كخدمة )الب

للوصول ومراقبة وتتبع والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول مواضيع ذات 

االهتمام المشترك، برامج الحاسوب على الخط مباشرة غير القابلة للتنزيل المستخدمة 

عة من بضائع المستهلكين، خدمات في توفير خدمات البيع بالتجزئة والطلب لتشكيلة واس

( التي تضم برامج الحاسوب المستخدمة لمراقبة واإلتصال SuuSالمنصات كخدمة )

(، خدمات المنصات ToIباألجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )

( التي تضم برامج الحاسوب لإلتصال وتشغيل وتحليل ومراقبة وإدارة SuuSكخدمة )

هزة اإللكترونيّة اإلستهالكيّة المرتبطة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية وأجهزة األج

التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات السلكية، خدمات المنصات 

( التي تضم برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام في تطوير البرامج SuuSكخدمة )

(، ToIونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )إلدارة وإتصال وتشغيل األجهزة اإللكتر
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( التي تضم برامج الحاسوب المستخدمة كواجهة SuuSخدمات المنصات كخدمة )

(، تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسوب الخاصة باآلخرين ASTبرمجة التطبيقات )

انتاج الصورة  في مجال اللغة الطبيعية والكالم واللغة والتعرف الصوتي باستثناء ما بعد

وتسجيالت الصوت، خدمات الدعم الفني واالستشارات لتطوير التطبيقات، خدمات 

( التي تضم برامج التحكم وتكامل وتشغيل وتوصيل ASSمزود خدمات التطبيقات )

وادارة أجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية 

لة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد االستهالكية الذكية المتص

الشخصي االلكترونية، توفير خدمات البحث المحوسب المخصصة وبالتحديد البحث 

واسترجاع المعلومات بناء على الطلب المحدد من المستخدم على االنترنت، خدمات 

والشبكات  الحاسوب وبالتحديد توفير ادارة االجهزة عن بعد عبر شبكات الحاسوب

الالسلكية أو عبر االنترنت، توفير خدمات محركات البحث على االنترنت، خدمات 

النصح و المشورة والمعلومات المتعلقة ببرامج االوامر الصوتية والتعرف الصوتي 

وتحويل المحادثة الى نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة بالصوت والتشغيل اآللي 

(، ToIاإللكترونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء ) المنزلي وبرامج تشغيل األجهزة

توفير المعلومات واالخبار والتعليقات في مجال العلوم والتكنولوجيا وديكور المنزل 

والطقس والرسوم البيانية والتصميم الداخلي والمنتجات وتصميم االزياء، توفير خدمات 

( التي تضم برامج SuuSدمة )محركات البحث على االنترنت، خدمات المنصات كخ

(، خدمات المعلومات والنصح ASTالحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة تطبيقات )

 وال ترد ضمن فئات اخرى  43واالستشارات المتعلقة بجميع ما ذكر.والواردة بالفئة رقم 
 

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

منح الطالب حق اسبقية                                -حدى 
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

انين شركة محدودة المسئوليه تأسست وقائمه طبقا لقو -اورانج براند سيرفيسز ليمتد 

 إنجلترا وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه المتحده -ايه كيو  39موري لندن ريفرسيد ، اس اي  2

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتكنولوجية واألبحاث والتصميمات المتعلقة بها، وخدمات  - 43الفئة 

ات الخاصة بالتصميمات والتطوير، وابحاث معامل األبحاث، إدارة األبحاث، والمشروع

عن المنتج، وتصميماتها وتطويرها، وابحاث فنية، أبحاث، وخدمات التصميم والتطوير 

في مجال الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، وأنظمة الكمبيوتر، وحلول تطبيقات برمجيات 

االفتراضي إدارة الكمبيوتر، وأنظمة معالجة البيانات، العاب الكمبيوتر وبرامج الواقع 

البيانات، وأنظمة معالجة المعلومات المحسبة، خدمات االتصاالت، حلول االتصاالت، 

تطبيقات االتصاالت، أنظمة االتصاالت وأجهزة توصيل الشبكات وتوفير االستشارات 

الفنية والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سبق، تصميم وتطوير تشغيل شبكات ووحدات 

ر، البرامج التشغيلية لتصميم وتطوير شبكات الحوسبة السحابية، التصميم خدمة الكمبيوت

الفني وتخطيط شبكات االتصاالت، التصميم والتطوير برامج امن االنترنت، تصميم 

وتطوير أنظمة امن البيانات االلكترونية، خدمات الحوسبة السحابية، االختبارات الفنية، 

رير والدراسات الفنية، خدمات الكمبيوتر من حيث االختبارات الصناعية، التحضير للتقا

التحديث وتصميم مكونات الحاسب االلي، برمجيات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب 

اآللي، وخدمات برمجة الحاسب اآللي، تحضير وتوفير المعلومات على الحاسب اآللي 

كنولوجية وشبكات االنترنت، توفير النصائح الفنية وخدمات المؤتمرات في مجال الت

العلمية واالتصال عن بعد، االستشارات في مجال الشبكات وخدمات الحوسبة السحابية، 

االستشارات الفنية المتعلقة بتطبيق واستخدام برامج الكمبيوتر، والخدمات االستشارية 

في مجال تكامل أنظمة المعلومات الحاسوبية، تكنولوجيا المعلومات، والهندسة 

المعلومات والبنية التحتية، استشارات الكمبيوتر األمنية، وتصميم  المعمارية تكنولوجيا

وتطوير أنظمة الحاسب االلي وأنظمة االتصال عن بعد، خدمات إدارة الحاسب االلي، 

خدمات التشغيل لشبكات الحاسب االلي، وشبكات االتصال عن بعد وشبكات ارسال 

رامج المعطاة المباشرة، برمجة البيانات، خدمات الحاسب االلي المباشرة، خدمات الب

برامج امن االنترنت، خدمات توفير وسيلة الوصول للمعلومات عبر الشبكات المباشرة، 

ايجار الحاسب اآللي، تصميم، ورسم وكتابة لكل صفحات شبكات االنترنت، خدمات 

تخليق الصور المرئية والمتفاعلة، عمل وتخليق قاعدة البيانات، وشبكات المواقع، 
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نترنت، إضافة شبكات المواقع األخرى، إضافة البيانات والمدونات ومواقع واال

االنترنت، إضافة منصات على شبكات االنترنت، أضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر 

لآلخرين، إضافة مساحة الذاكرة على شبكة االنترنت، واستئجار مساحة الذاكرة 

ة على شبكة االنترنت، إضافة إلضافة المواقع، إضافة منصات التجارة اإللكتروني

الوسائط المتعددة والتطبيقات التفاعلية، استخدام برامج إلضافة إدارة المكتبة، إجراء 

المناقشات لتسهيل إضافة التفاعل على االنترنت، إضافة مرافق الويب على شبكة 

فة االنترنت لآلخرين، إضافة لبيانات والملفات والتطبيقات والمعلومات االلية، استضا

وحدات الخدمة، تركيب وصيانة برمجيات الحاسب اآللي، تأجير وقت للدخول على 

قاعدة بيانات الحاسب اآللي، تأجير وقت إلتاحة الدخول على نشرة الحاسب االلي 

وألواح الرسائل وشبكات الحاسب اآللي، توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات االنترنت، 

بلة للتحميل( على االنترنت لتشغيل شبكات أدوات البرمجيات والبرامج )غير قا

الكمبيوتر ووحدات الخدمة، استئجار البرامج التشغيلية للوصول الى واستخدام شبكة 

الحوسبة السحابية، استئجار البرمجيات الالزمة لتشغيل شبكات الكمبيوتر ووحدات 

وفير الخدمة، استئجار وحدات خدمة الويب، استئجار برنامج العاب الكمبيوتر، ت

االستخدام المؤقت لبرنامج التشغيل )غير قابلة للتحميل( على االنترنت من اجل 

الوصول الى واستخدام شبكة الحوسبة السحابية، توفير االستخدام المؤقت لبرامج امن 

االنترنت، استئجار مساحة الذاكرة على وحدات الخدمة الضافة لوحات االلكترونية، 

صناعة وتجميع وصيانة سجل أسماء النطاقات، إنشاء  خدمات مقدمي خدمة االنترنت،

وتشغيل وصيانه المواقع، وصفحات الشبكات وبوابات تسجيل النص، والصور 

والموسيقي وتقدم من خالل الحواسب االلية او الهواتف المحمولة، خدمات توفير 

رصد  المعلومات واالستشارات المباشرة من قواعد بيانات الحاسب االلي او االنترنت،

أنظمة الكمبيوتر عن طريق التحكم عن بعد، خدمات امن الكمبيوتر للحماية من الوصول 

غير المشروع الى الشبكة، إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات، تكوين شبكات 

الحاسوب باستخدام البرمجيات، خدمات تكامل النظم الحاسوبية، إدارة مشاريع 

(، خدمات النشرات الجوية PDSنية للبيانات )الكمبيوتر في مجال المعالجة االلكترو

ومعلومات عن الطقس، خدمات التصميم الداخلي، خدمات المعلومات واالستشارات 

 43التابعة لكل الخدمات المذكورة، بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين سنغافورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 542632غافورة سن’ سنغافورة الند تاور  9 - 23’ # رافليز بليس  05

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

اختبار المنتجات االستهالكية خدمات لتقييم كفاءة المنتجات االستهالكية ؛  - 43الفئة 

الخدمات االستشارية المتعلقة باختبار المنتجات ؛ تقييم المنتجات؛ اختبار المنتج اختبار 

  43الجودة اختبار المنتجات الجديدة بالفئة رقم : 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -ااونيكس فارما سيوتيكالز انك   

 يرديالو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  -  14525كاليفورنيا  -ئي جراند افينيو سكوث سان فرانسيسكو  341

 االمريكيه 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

و االبحاث الطبيه و العمليه -خدمات االبحاث والتطوير في مجال الصيدله  - 43الفئة 

االبحاث الطبيه و العلميه في مجاالت عالج السرطان  -وهي اجراء تجارب اكلينكيه 

 واالورام و عالج االلتهابات وامراض المناعه الذاتيه 
 

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

399616بالعالمة رقم 
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 التعليم الجل التوظيف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية 35556.واشنطن.ديستريكت اوف كولومبيا 255سويت

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

اي توفير االستخدام مؤقت للبرامج -النترنت توفير التعليم و التدريب عبر ا - 43الفئة 

الغير قابلة للتنزيل عبر االنترنت و التي تحتوي على وحدات تعليميه و مواد تركز على 

االستعداد للوطيفه و المهارات المهنية و التقنية و االدارية و التدريب على تنظيم 

ه لالشخاص ذوي وهي توفير الخدمات المذكوره اعال-الخدمات الخيرية -المشاريع 

 دون غيرها 43الفرص المحدوده و هذه الخدمات وارده بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وقائمة طبقا لقوانين لوكسمبورج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، لوكسمبورج 3225 -، بوليفارد دى البيترسى ، لوكسمبورج ال 934

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

ها؛ خدمات التصميم بالرسومات خدمات التصميم؛ تصميم المنتجات وتطوير - 43الفئة 

البيانية؛ خدمات برنامج الرسم "أرت ستوديو"؛ خدمات التصميم الصناعي؛ خدمات 

تصميم األغلفة؛ تصميم موقع ويب؛ إنشاء واستضافة وصيانة مواقع الويب؛ تطوير 

حلول البرمجيات لمقدمي خدمات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت؛ استضافة المحتوى 

بكة اإلنترنت؛ تثبيت صفحات الويب على اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات الرقمي على ش

اإلنترنت ومواقع الويب، أي المعلومات التقنية، وخدمات البحث والتحليل فيما يتعلق 

بتخطيط وشراء ووضع وتحسين المخزون اإللكتروني والمحتوى الجديد على اإلنترنت 

لنطاق العريض وعبر الجوال وما والتفاعلي والمعروض على التلفاز وعبر الكابل وا

يتصل بهما؛ خدمات اإلنترنت والمواقع اإللكترونية، أي خدمات االستشارات الفنية 

والمشورة فيما يتعلق بالتكنولوجيا ومنتجات البرمجيات لتخطيط وشراء ووضع وتحسين 

المخزون اإللكتروني والمحتوى الجديد على اإلنترنت والتفاعلي والمعروض على 

از وعبر الكابل والنطاق العريض وعبر الجوال وما يتصل بهما؛ الخدمات التلف

االستشارية المتعلقة باستخدام المنصات الرقمية والوسائط في مجال اإلعالن والتسويق؛ 

البحوث الفنية؛ تحليل البيانات الفنية؛ تصميم قاعدة البيانات، تطوير قاعدة البيانات؛ 

برمجة الحواسيب وتصميم برمجيات الحاسوب؛ الخدمات االستشارية للحواسيب؛ 

تصميم أنظمة الحواسيب وتحليلها؛ خدمات المعلومات واالستشارات عبر اإلنترنت؛ 

تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ توفير المعلومات والمشورة الفنية 

شاء حول الحواسيب وبرمجيات الحواسيب وشبكات الحاسوب؛ خدمات الحاسوب، أي إن

مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات، والحصول على 

تعليقات من أقرانهم، وتكوين مجتمعات افتراضية، والمشاركة في الشبكات االجتماعية؛ 

تصميم مواقع الويب وبرامج الحاسوب الستخدامها فيما يتعلق بسحوبات الجوائز 

مات المعلومات والبحوث والمشورة والخدمات والمسابقات وحوافز العمالء؛ خد

 43االستشارية فيما يتعلق بكافة الخدمات المذكورة أعاله بالفئة رقم : 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -لكترونيه ش م م الشركه المصريه لتكنولوجيا التجاره اال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجانب  -امام قريه البضائع  -مبنى الحاسب االلى االتابع لجمرك ميناء القاهره الجوى 

 القاهره  -مجمع البريد 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43تشغيل وتطوير وتصميم برامج االنترنت والوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

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

153133العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالويرش -وارنر بروس انترتينمنت انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية 19033وارنر بوليفارد ، بربانك كاليفورنيا  4555

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

دمين خدمات الكمبيوتر، وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت لتسجيل المستخ - 43الفئة 

للمشاركة في المناقشات، والحصول على التعليقات وردود األفعال ]التغذية 

االسترجاعية[ من أقرانهم، وتشكيل المجتمعات االفتراضية، والمشاركة في خدمات 

شبكات التواصل االجتماعي في مجال الفيديوهات الترفيهية الدولية؛ تصميم مخصص 

قت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل عبر للخبرات الرقمية؛ توفير االستخدام المؤ

اإلنترنت إلنشاء تجارب رقمية تفاعلية؛ تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر إلنشاء 

تجارب رقمية تفاعلية؛ تصميم وتطوير برامج تطبيقات الكمبيوتر لخلق تجارب رقمية 

ى شبكة تفاعلية؛ استضافة موقع إلكتروني تفاعلي؛ استضافة المحتوى الرقمي عل

اإلنترنت، أي محتوى الوسائط المتعددة؛ استضافة المحتوى الرقمي عبر اإلنترنت بما 

في ذلك محتوى الواقع االفتراضي، والمنشورات الرقمية، والصور الرقمية، والصور 

الفوتوغرافية الرقمية، والتسجيالت الصوتية، والتسجيالت الصوتية والمرئية، 

الصوتية ]مواقع بث الملفات الصوتية/ البودكاست[،  وتسجيالت الفيديو، والمدونات

والبيانات، والمعلومات الرقمية؛ استضافة موقع على شبكة اإلنترنت يضم محتوى 

الواقع االفتراضي، ومحتوى الوسائط المتعددة، والمنشورات الرقمية، والصور الرقمية، 

لصور الفوتوغرافية، والصور الفوتوغرافية الرقمية، وأشرطة الفيديو، واألفالم، وا

والتسجيالت الصوتية، والمحتوى الصوتي، والتسجيالت الصوتية والمرئية، وتسجيالت 

الفيديو، والرسوم المتحركة، والرسومات التصويرية، والصور، والرسائل، والتعليقات، 

والنصوص، المعلومات، والمدونات الصوتية ]مواقع بث الملفات الصوتية/ 

ات، والمعلومات الرقمية، والصحف اإللكترونية عبر اإلنترنت البودكاست[، والبيان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

والمدونات؛ توفير موقع على شبكة اإلنترنت يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء 

صفحات إلكترونية مخصصة عبر اإلنترنت تعرض معلومات محددة من قبل المستخدم؛ 

محتوى مخصص يضم  توفير بيئة عبر اإلنترنت تمنح المستخدمين القدرة على إنشاء

معلومات محددة من قبل المستخدم؛ خدمات تصميم وتطوير مواقع اإلنترنت وتطبيقات 

البرامج؛ خدمات تصميم وتطوير تطبيقات األجهزة المحمولة؛ البحث والتطوير 

للخبرات المادية والرقمية؛ خدمات تضم أو على هيئة برامج تسمح للمستخدمين بإنشاء 

يناميكية ]تفاعلية[؛ برامج الكمبيوتر، وهي توفير برامج تجارب رقمية شخصية ود

كمبيوتر غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتدفق ]بث[ المحتوى القابل للتنزيل، حسب 

الطلب، والمحتوى السمعي البصري على اإلنترنت وأجهزة التلفزيون واألجهزة 

واالستشارات الفنية إلدارة  اإللكترونية المحمولة؛ برمجة الكمبيوتر؛ خدمات الدعم الفني

أنظمة الكمبيوتر وقواعد البيانات والتطبيقات؛ تصميم رسومي ]جرافيكس[ لتجميع 

صفحات الويب على اإلنترنت؛ تقديم المعلومات الفنية المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر أو 

البرامج المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر عالمية أو شبكة اإلنترنت؛ إنشاء 

يانة مواقع شبكة اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج التي تعتمد على وص

اإلنترنت كي تمكن من تحميل والتقاط ونشر وعرض وإنشاء وتحرير وعرض وبث، 

ومشاهدة، واستعراض، وعرض، وتصنيف ]وضع العالمات على[، ومشاركة، 

ى الوسائط المتعددة، ومعالجة، وتوزيع، ونشر، ونسخ، الوسائط اإللكترونية، ومحتو

ومقاطع الفيديو واألفالم والصور والمشاهد والنصوص والصور الفوتغرافية والمحتوى 

السمعي والمعلومات عبر شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج التي 

تعتمد على اإلنترنت كي تمكن من مشاركة محتوى الوسائط المتعددة بين المستخدمين؛ 

منتدى، وهو توفير موقع إنترنت يسمح لمستخدمي الكمبيوتر إمكانية تحميل  توفير

ومشاركة مقاطع الفيديو واألفالم والمحتويات األخرى التي ينشئها المستخدمون؛ توفير 

مستخدم مؤقت للبرامج التي تسمح للمستخدمين برفع محتوى الوسائط المتعددة؛ تصميم 

مج ألعاب الفيديو لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر وتطوير برامج ألعاب الكمبيوتر وبرا

وأنظمة برامج ألعاب الفيديو وشبكات الكمبيوتر؛ خدمات برمجة الكمبيوتر إلنشاء 

فيديوهات وألعاب الواقع المعزز؛ برمجة الكمبيوتر أللعاب الفيديو؛ تصميم وتعديل 

فيديو؛ خدمات تطوير برامج الكمبيوتر وألعاب الفيديو لآلخرين؛ خدمات تطوير ألعاب ال

برمجة ألعاب الفيديو؛ تطوير وتوزيع األصول اإللكترونية الخاصة برامج البرمجيات 

والمعلومات إلنشاء تجربة للمستخدم تعتمد على السياق عبر مواقع اإلنترنت وبوابات 

اإلنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة؛ خدمات تصميم الجرافيكس الخاصة بالكمبيوتر، 

اء تصميم للوسائط المتعددة والرسوم المتحركة والخبرات الرقمية التفاعلية. وهي إنش

 43بالفئة 
 

وغيرها 166913العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/56/3591 

 :تسجيلال إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك. 

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 10594وان ابل بارك واى ، كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم وتطويرالعتاد الحاسوبى والبرمجيات الحاسوبية واالجهزة الطرفية  - 43الفئة 

المحلقة بالحواسيب والعاب الحاسوب والفيديو ، الخدمات االستشارية المتعلقة بالعتاد 

والبرمجيات الحاسوبية ، برمجة الحاسوب ، تصميم قواعد البيانات الحاسوبية ، تخزين 

خدمات الحوسبة السحابية ، تأجير العتاد الحاسوبى والبرمجيات البيانات الكترونيا، 

الين( غير القابلة للتنزيل ، -واالجهزة الطرفية الملحقة ، توفير البرمجيات المباشرة )ان

الخدمات االستشارية لتطوير االنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات والتطبيقات ، 

يانات ، خدمات تشفير البيانات ، توفير االستشارات المتعلقة بامن الحاسوب وامن الب

الين( ، صيانة واصالح -معلومات عن العتاد الحاسوبى والبرمجيات مباشرة )ان 

وتحديث العتاد الحاسوبى والبرمجيات واالجهزة الطرفية الملحقة والتطبيقات ، خدمات 

ها الدعم التقنى وتشخيص مشاكل العتاد الحاسوبى والبرمجيات واستكشافها واصالح

وخدمات مكتب المساعدة ، خدمات انشاء المواقع االلكترونية وتصميمها وصيانتها ، 

خدمات اسضافة المواقع االلكترونية ، توفير محركات البحث للحصول على البيانات 

عبر االنترنت وغيرها من شبكات التواصل االلكترونية ، انشاء فهارس المعلومات 

غيرها من المصادر المتاحة على شبكة االنترنت الين( والمواقع و -المباشرة )ان 

وغيرها من شبكات التواصل االلكترونية ، خدمات رسم الخرائط ووضع الخرائط ، 

توفير بوابة على االنترنت تسمح لمستخدميها رؤية الكتب االلكترونية والمنشورات 

ميها رؤية وغيرها من المستندات وتنزيلها ، توفير بوابة على االنترنت تسمح لمستخد

الكتب االلكترونية والمنشورات وغيرها من المستندات وتنزيلها ، الخدمات العلمية 

والتكنولوجية ، خدمات التصميم الصناعى ، خدمات التحليل والبحث الصناعى ، 

خدمات البحث الطبى ، خدمات المختبرات الطبية ، خدمات تقديم المعلومات والنصح 

 43اسبق ذكرة بالفئة واالستشارات المرتبطة بكل م
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -تحرير الى تكنولوجى  بارك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش دكتور محمد صبحي الدقي الجيزه 9

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها , خدمات  - 43الفئة 

التحاليل واألبحاث الصناعيه , خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر , تاجير 

الكمبيوتر , تصميم برامج كمبيوتر , تاجير برامج كمبيوتر ,  اجهزه كمبيوتر , برمجه

تحليل وتصميم انظمه كمبيوتر , االستشارات في برامج الكمبيوتر , استشارات امن 

البيانات , خدمات تشفير البيانات , خدمات تخزين البيانات االلكترونيه , المراقبه 

حتيال عبر االنترنت , الهندسه , االلكترونيه النشطه بطاقات االئتمان للكشف عن اال

( ,  tiتصميم الفنون التخطيطيه , التصميم الصناعي , استشارات تكنولوجيا المعلومات )

استشارات امن االنترنت , األبحاث الميكانيكه , خدمات البحث والتطوير , خدمات 

, خدمات تزويد المعلومات العلميه , خدمات المختبرات العلميه , خدمات البحث العلمي 

تطوير البرمجيات , األبحاث التقنيه , خدمات االستشارات التكنولوجيه , خدمات 

 استشارات تكنولوجيا االتصاالت . 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212643 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ديالوير  -ريموت جيمز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  15564ويست اوليمبيك بوليفارد ، لوس انجلوس، كاليفورنيا  93222

 المتحدة االمريكية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

تصميم برمجيات الحاسوب؛ خدمات تصميم وتطوير برمجيات الحاسوب؛  - 43الفئة 

تطوير صفحات الكترونية مصممة حسب الطلب تعرض معلومات مستخدمي ألعاب 

( التي تعرض برامج برمجيات الحاسوب SAASحاسوبية معرفة؛ البرامج كخدمات )

يديو؛ توفير المواقع اإللكترونية المستخدمة في إدارة قواعد البيانات في مجال ألعاب الف

التي تعرض التكنولجيا التي تمّكن المستخدمين من إنشاء، وتحميل، ومشاركة مقاطع 

الفيديو التي ينشؤها المستخدم بناء على ألعاب الحاسوب؛ توفير المواقع اإللكترونية التي 

ديو عبر تعرض التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من إدارة برمجيات ألعاب الفي

اإلنترنت؛ توفير صفحات المواقع اإللكترونية حسب الطلب والتزويد بالبيانات ويضم 

معلومات محددة من قبل المستخدم والذي يتضمن مشاركات المدونة ومحتوى الوسائط 

الجديدة ومحتويات إلكترونية أخرى وروابط مواقع إلكترونية لمواقع إلكترونية أخرى؛ 

( التي تعرض برمجيات لعرض بيانات ونتائج داخل SuuSالبرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات للعب ألعاب الفيديو؛ SuuSاأللعاب؛ البرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات لتسجيل الوقت في ألعاب الفيديو؛ SuuSالبرمجيات كخدمات )

و؛ ( التي تعرض برمجيات لتسجيل لقطات ألعاب الفيديSuuSالبرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات ألخذ لقطات من ألعاب الفيديو؛ SuuSالبرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات إلدارة قواعد البيانات في مجال SuuSالبرمجيات كخدمات )

( التي تعرض برمجيات لتحسينات ألعاب SuuSألعاب الفيديو؛ البرمجيات كخدمات )

 دون غيرها 43الفيديو. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5210020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيجينغشان  -شيشينغ روود  25نمبر   -بيلدينج  2/ اف نمبر  - 3- 5520  -رووم بي 

 الصين    -بي ار  -بيكين  -  955549 -ديستريكت 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات صيانة برامج كمبيوتر، خدمات تحليل البيانات، خدمات استشارية  - 43الفئة 

البيانات،  تتعلق بتصميم وتطوير واستخدام برامج الكمبيوتر واألجهزة المستخدمة لتحليل

خدمات استشارية فيما يتعلق بتصميم وتطوير برامج وأجهزة الكمبيوتر إلدارة البيانات 

واستخراج ومراقبة وتحسين واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت المتقدمة وتحليالت البيانات 

والتسويق، خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلدارة 

مراقبة وتحسين واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت المتقدمة وتحليالت البيانات واستخراج و

( وخدمات SuuS( وخدمات تطوير البرمجيات )SuuSوالتسويق، خدمات البرمجيات )

( جميعها تشتمل على برامج إلدارة واستخراج ومراقبة وتحسين TuuSالبنية التحتية )

المتقدمة، وبيانات تحليالت التسويق، خدمات  واالحتفاظ بالبيانات، وتحليالت البيانات

استخراج وتحليل البيانات، خدمات تصميم وهندسة البرمجيات وايجاد الحلول 

التكنولوجية المخصصة في مجال تحليل البيانات، خدمات تزويد التطبيقات لالجهزة 

االت المحمولة وهو استضافة التطبيقات والبرامج وإدارتها وتطويرها وصيانتها في مج

اإلعالن والتسويق، خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غير القابلة 

للتنزيل عبر اإلنترنت المخصصة للهاتف المحمول وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 43
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 12951واشنطن  -سياتل   -تيرى افنيو ان   495

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المنصات كخدمة التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع  - 43الفئة 

أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي؛ خدمات البرامج كخدمة التي 

تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل 

تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات ألنظمة اآللي؛ تطبيقات مزود الخدمة التي 

المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي؛ خدمات المنصات كخدمة التي تضم 

برامج حاسوب الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية 

تشغيل ودمج لألشياء؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل و

ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة؛ خدمات المنصات 

كخدمة التي تضم برامج حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية 

للشبكة المعلوماتية لألشياء؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل 

بة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة؛ وتشغيل ودمج ومراق

خدمات تطبيقات مزود الخدمة والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل 

وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية 

م بها صوتيا؛ توفير االستعمال االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي يمكن التحك

المؤقت لتطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات؛ توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات 

البرامج غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل 

تية؛ خدمات معهم عند بابهم؛ توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرامج لالوامر الصو

الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة المراقبة 

المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي؛ خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة 

الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية 

لتحكم والتشغيل اآللي؛ توفير على الخط مباشرة )االنترنت( برامج قابلة والبيئية وا

للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت؛ 

توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة )االنترنت( لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة 

الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب؛ استضافة ونقل البيانات؛ تصميم وتطوير أجزاء 

موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا؛ مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق االتصال 

عن بعد؛ مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد؛ تركيب وصيانة واصالح 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

ي للوسائط برامج الحاسوب خدمات التخزين والتسجيل السحابي؛ التخزين االلكترون

االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات الفيديو؛ توفير على الخط 

مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين المستخدمين من مشاركة 

الفيديو؛ توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة 

االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل البيانات؛ توفير 

واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات؛ خدمات دعم تقنية المعلومات؛ توفير الدعم 

الفني؛ االستشارات والتصميم والفحص والبحث والدعم الفني والمعلومات في مجال 

حوسبة وشبكات الحاسوب وبرامج الحاسوب الشبكات الالسلكية واالتصال الواي فاي وال

واإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية؛ االستشارات الفنية والمعلومات في مجال أجهزة 

التوجيه وأجهزة تمديد الشبكة الالسلكية وأجهزة نقطة الوصول الالسلكية؛ تصميم 

ونية؛ خدمات وإنشاء وصيانة واستضافة المواقع اإللكترونية أو بوابات المواقع اإللكتر

مزود خدمة التطبيقات؛ خدمات االستشارات الفنية والدعم الفني في مجال اتصاالت 

البيانات وشبكات الحاسوب واالتصاالت واالتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب 

واإلنترنت؛ استضافة تطبيقات برامج الحاسوب الستخدامها من قبل اآلخرين؛ توفير 

سوب غير القابلة للتنزيل عبر االنترنت؛ خدمات كتابة االستخدام المؤقت لبرامج الحا

برامج الحاسوب؛ تجميع وتحديث قواعد المعرفة؛ خدمات استكشاف األخطاء 

التكنولوجية وإصالحها؛ مراقبة أنظمة الحاسوب والشبكات ألغراض أمنية؛ الخدمات 

اية االمنية المتعلقة بأجهزة التوجيه وموسعات ومطيالت مدى وصول الشبكة؛ حم

شبكات الحاسوب وأنظمة الحاسوب من هجمات فيروسات الحاسوب والمتسللين والعبث 

واالختراقات غير المصرح بها والتالعب بالبيانات غير المصرح به؛ خدمات تخزين 

البيانات على الخط مباشرة؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة 

د الوصول الى الحواسيب والهواتف النقالة والمتحركة؛ للتنزيل والمستخدمة عن بعد لتقيي

توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير القابلة للتنزيل لحماية 

العالئالت من المحتوى غير المالئم؛ توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة 

مان على الشبكات للبرامج غير القابلة للتنزيل للتحكم في إعدادات الخصوصية واأل

الالسلكية؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج لغرض حظر اإلعالنات أثناء 

استخدام اإلنترنت؛ المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة 

أعاله بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر الخط المباشر أو عبر اإلنترنت أو الشبكات 

 43ئة رقم الخارجية بالف
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -انك   -ديبوي سنثيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وارسو  آى إن  -الواليات المتحدة  - 46029انديانا  -رسو وا -أورثوبادك درايف  255

46029 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعم الفني لألنظمة اآللية الجراحية؛ خدمات البرمجيات كخدمة  - 43الفئة 

(SAAS التي تضم برمجيات تستخدم في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في تكوين )

العظام حسب الطلب، وتعيين مواقع مكونات تقويم العظام أثناء  غرسات جراحة تقويم

الجراحة، والتخطيط قبل الجراحة والتحليل أثناء جراحة تقويم العظام؛ خدمات 

( التي تضم برمجيات لتراكب القوالب التعويضية على SAASالبرمجيات كخدمة )

وذجية؛ خدمات الصور اإلشعاعية وإجراء قياسات على الصور وقوالب الموضع النم

االستشارة في مجال أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والحوسبة السحابية في مجال جراحة 

تقويم العظام، واالستشارات في مجال تصميم الجناح الجراحي لجراحة تقويم العظام، 

وغرفة العمليات واستمثال العمليات الجراحية لتقويم العظام؛ برمجيات غير قابل للتنزيل 

ن قبل مرضى جراحة تقويم العظام قبل الجراحة وبعدها؛ برمجيات غير قابلة تستخدم م

للتنزيل تتيح لمقدمي الرعاية الصحية التعامل مع مرضى جراحة تقويم العظام وتقسيمهم 

 43ومراقبتهم قبل الجراحة وبعدها بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة كندا -ساندفاين كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كندا 2فى  2الى  3البرت ستريت ، واترلوو ، اونتاريو ، ان  452

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تكوين شبكات الكمبيوتر؛ تصميم وتطوير وبرمجة وصيانة  - 43الفئة 

وتخصيص شبكات الكمبيوتر الالسلكية والسلكية؛ تصميم وتطوير وبرمجة وصيانة 

 وتخصيص معدات االتصاالت؛ خدمات دعم العمالء فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر

والبرمجيات الثابتة للكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر واألنظمة التي تضم أجهزة 

الكمبيوتر والبرمجيات الثابتة للكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر الستخدامها في ربط 

وإدارة وتشغيل الشبكات المحلية والواسعة المساحة وشبكات الكمبيوتر العالمية، وهي 

خدمات استشارات الكمبيوتر، وتحديث برامج خدمات تصميم شبكة الكمبيوتر، و

 43الكمبيوتر، وتحليل أنظمة الكمبيوتر وخدمات هندسة الكمبيوتربالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

104 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

تكنكال لالعمال  -ه عبد السالم وشريكه ( تكنكال لالعمال الهندسية ) عالء عبد الال

 شركة تضامن -الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -برج العرب   -المنطقة الصناعيه شرق الثانيه  92بلوك  22العقار رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 
 

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

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5354255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/3552 

 :التسجيل إسم طالب
 

 9119الشركات ) جيرسى( لسنة  بيماركس ليمتد ، شركة محدودة تألفت بموجب قانون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار تى ، جيرسى 2  3كاسل ستريت ، سان هيليير ، جى اى  93

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االقامة  -خدمات التزويد بالطعام والشراب  -خدمات المطاعم  - 42الفئة 

 دون غيرها  42المؤقتة والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5252226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/51/3594 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة باألسهم مؤلفة وقائمة  -جاليتوز هولدنجز )بى تى واى (ليمتد 

 طبقا لقوانين جزر موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نورث كوست رود ، ريدهيل ، دوربان ،جنوب أفريقيا  9490ك كونستانتيا بار 22

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات لتوفير الطعام والشراب ،المطاعم بما فى ذلك مطاعم الخدمة الذاتية  - 42الفئة 

وخدمات تجهيز الطعام لألكل خارج المحل ، بارات الوجبات الخفيفة ، المطاعم ، 

 دون غيرها 42اب وجميع الخدمات ذات الصلة فئة تموين الطعام والشر
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5242622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/99/3596 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى الجنسيةم -فرد  -كافيتريا بالينو  -احمد اسامة امين محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم ثانى الزقازيق  -ش عمر بن الخطاب  22

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42كافتريا الوارده بالفئة  -مطعم  - 42الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5242324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/53/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدودة المسئوليه تاسست وقائمه طبقا  -ماكس هامبرجير ريستور انجر ايه بى 

 لقوانين السويد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوليا ، السويد  12930،  294ص. ب 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42خدمات المطاعم وهذه الخدمات واردة بالفئة  - 42لفئة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5209264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة ماستر  -محمد عبد اللة وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  -ح الدين ش صال 92

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42مطعم بالفئة  - 42الفئة 
 

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

الحروف وعن البيان التجارى 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5209260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة ماستر  -محمد عبد اللة وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  -ش صالح الدين  92

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42بالفئة  مطعم - 42الفئة 
 

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

الحروف كال 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 جزال يجوز التعامل مع  - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5202929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سى سيزارز ليسينس كمبانى ال ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة 21951ون سيزارز باالس درايف الس فبجاس نيفادا 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42جميع خدمات الفئة  - 42الفئة 
 

رهاوغي 336933االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5202924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيزارز ليسينس كمبانى ال ال سى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة 21951ون سيزارز باالس درايف الس فبجاس نيفادا 

 42 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42جميع خدمات الفئة  - 42الفئة 
 

وغيرها 336933االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5265292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسؤليه محدودة ذات -شركة انوفايشن تكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش سوريا  05

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع خدمات الفئة  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5269032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --راية القابضة لالستثمارات المالية  شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5262602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/54/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ماجد الفطيم للسينما ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة  65299ص ب 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  42خدمات توفير االطعمة و المشروبات و االيواء المؤقت في الفئة  - 42الفئة 

 غيرها
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5261505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/54/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة مطعم فروج الزين )ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -مركز الحي االول  - 2عمارة  - 2محل رقم 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42م و كوفي شوب الوارد بالفئة مطع - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222635 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -باب الحارة  -عمرو يوسف يوسف جبر خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك سنيه  يوسف حسن شومان دمياط  -سم اول ق -شارع التحرير ميدان سرور 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئه   - 42الفئة 
 

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

التجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -ميدان الكوربه  -ش المسله ويطل على شارع ابراهيم  3

 42 : المةــــــعات الـــفئ
 

 42خدمات تقديم الطعام والشراب و جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 42الفئة 
 

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

336399العالمه 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220652 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

50/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة تاسست وقائمه طبقا لقوانين االمارات العربيه  -مطعم وكافيتريا بيت الختيار 

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربية  -ابو ظبى  -ورثة مانع قران راشد المنصورى  -شارع النجدة 

 المتحدة

 42 : المةــــــات العـــئف
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ,االيواء المؤقت وجميع الخدمات  - 42الفئة 

 42الواردة بالفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  - موجو للصناعات  الغذائيه 

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت وجميع الخدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42ه بالفئه رقم الوارد
 

على  ORTالتنازل عن مقطع برو   -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية شركة  -موجو للصناعات  الغذائيه  

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت وجميع الخدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42رقم  الوارده بالفئه
 

على  NMAالتنازل عن مقطع ايس  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

122 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

سست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية شركة مساهمه تأ -موجو للصناعات  الغذائيه  

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت وجميع الخدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42الوارده بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -موجو لصناعات  الغذائيه  

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت وجميع الخدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42الوارده بالفئه 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :تسجيلال إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -موجو لصناعات  الغذائيه  

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

واء المؤقت وجميع الخدمات االي -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42الوارده بالفئه رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

125 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -موجو للصناعات  الغذائيه  

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6ق  9959مربع  -مساكن شيراتون  -ش الصفا   39

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

االيواء المؤقت وجميع الخدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  - 42الفئة 

 42الوارده بالفئه رقم 
 

على  NMAالتنازل عن مقطع ايس  -مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  - G-N-Y ILSSTIAOTIKكية هوسبيتاليتى  -ان  -جى 

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -عبد العزيز الهوارى  شارع 3

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 42الفئة 
 

136661العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -باندا   -اراب ديري  -الشركة العربية لمنتجات االلبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -دار السالم   -البساتين   - 9ص31القطعة رقم  -المنطقة الصناعية  -القطامية   

 القاهرة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42الكافيهات الواردة بالفئة رقم  -المطاعم  - 42الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية فلوريدا -يشن بيرجر كينج كوربور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 22936فلوريدا  -ميامى  -بلو الجوون درايف  0050

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 -لمقاهى والكافيه خدمات ا -االقامه المؤقته  -خدمات تقديم الطعام والشراب  - 42الفئة 

خدمات  -تقديم خدمه اخذ الطعام خارج المطعم  -خدمات اعداد االغذيه والمشروبات 

 -مطاعم الخدمه الذاتيه  -خدمات المطاعم سريعه الخدمه  -مطعم الوجبات السريعه 

المطاعم وبارات بما فى ذلك خدمة اخذ الطعام خارج المطعم  -مطاعم الوجبات الخفيفه 

اعداد الطعام او الوجبات لألستهالك داخل او خارج المبانى  -وجبات الجاهزه تقديم ال -

 42الوارده بالفئه 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -طارق يوسف زكى يوسف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -ش طلعت حرب   24 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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

193633العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215125 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توتونتى القامة واداره المراكز واالنشطة الرياضيه والفندقيه والترفيهية )ش م م( 

 شركة مساهمة مصرية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع  - 329القطعه  -عات والتجاره )بريدج ستون ( مبنى شركة النيل للمشرو

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التسعين 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42خدمات توفير االطعمه والمشروبات واالقامة المؤقته الواردة بالفئة  - 42الفئة 

 وجميع خدمات الفئة

 
 

باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توتونتى القامة واداره المراكز واالنشطة الرياضيه والفندقيه والترفيهية ) ش.م.م 

 شركه مساهمة مصريه  -( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-ش التسعين  329)بريدج ستون ( القطعه  -مبنى شركة النيل للمشروعات والتجاره 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات واالقامة المؤقته وجميع خدمات الفئة  - 42الفئة 

  42وجميع ماورد بالفئه  42
 

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

153533
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تايم الدارة الفنادق ش ذم م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 323266دبى االمارات المتحدة ص.ب 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء الموقت وجميع الخدمات  - 42الفئة 

 42الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 195315العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تايم الدارة الفنادق ش ذم م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 323266دبى االمارات المتحدة ص.ب 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء الموقت وجميع الخدمات  - 42فئة ال

 42الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 195315العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل الرياض  المملكة العربية السعودية

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

دة خدمات توفير االطعمة والمشروبات وخدمات االقامة الموقتة الموقت الوار - 42الفئة 

 دون غيرها 42بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -شركة القدية لالستثمار  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -الرياض   -حى النخيل 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

وخدمات االقامة الموقتة الواردة بالفئة  -خدمات توفير االطعمة والمشروبات  - 42الفئة 

 دون غيرها 42
 

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

153133العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -عامر محمد االطحان و شريكة بن الشامي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -القاهره الجديده  -الرحاب  13مجموعة  2عماره 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42خدمات تقديم الطعام و الشراب و جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 42الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شارع عشرين  -محمد سعد الدين الخياط وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع عشرين الموازي لسكه حديد القباري بحرم السكه الحديد والمسمي بجرين 

 ريه قسم سيدي جابر االسكند -استريت 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقديم االطعمه والمشروبات خدمات الكافيه خدمات الكافتيريات  - 42الفئة 

  42خدمات المطاعم خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفيه والسريعه و جميعها بالفئه 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانية  -شركة بلومز ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 من منطقه الزلقا العقاريه ، لبنان 193من العقار  0و  4القسمين 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التزويد بالطعام والشراب ، خدمات توفير المرافق ووسائل الراحة  - 42الفئة 

لالعراس واالحتفاالت واالجتماعات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمناسبات 

الخاصة والمـأدبات ، خدمات المطاعم ، خدمات غرف الجلوس لتناول المشروبات 

الذاتية ، خدمات المقاهى ، خدمات مطاعم الوجبات  )الحانات( ، خدمات مطاعم الخدمة

السريعة ، خدمات المقاهى ، خدمات تقديم الطعام والشراب )الوالئم( ، خدمات مقاصف 

الخدمة الذاتية ، خدمات المطاعم وتتضمن خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات 

دون  42واردة بالفئة المقاهى والكافتيريات ، خدمات توفير اماكن االقامة المؤقتة ال

 غيرها
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -يست إيست و -سامح محمود عبد المنعم هراس وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بطرس ملك مجدى احمد عبد المنعم وسامح محمود عبد المنعم ثان طنطا الغربيه 32

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42المطاعم فئة  - 42الفئة 

 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -فتحى محمد على عبد الكريم وشركاه  -شركة العروبة لصناعة البن 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محور خدمى اول 40قطعة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -ر اكتوب 6مدينة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5210544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ي وشركاوهم شركة توصية بسيطةاوالد سيد حنف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيع وتحضير كشرى وادارة وتشغيل مطاعم

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42خدمات تقديم الطعام والشراب وجميع الخدمات الواردة بالفئة - 42الفئة 
 

333533لعالمة مرتبطة مع العالمة 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -حسن محمد حسن حسن ابو ذكري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر اول  6  -ميد احمد حمدى عبد الح - 225عمارة   9فيال 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة االمجاد للتجارة والمقاوالت

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 المملكة العربية السعودية 39413جدة  2252الرمز البريدى 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، و خدمات المطاعم والمقاهي و  - 42الفئة 

الكافتيريات و التزويد بالطعام والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و مطاعم تقديم 

 دون غيرها 42الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات(فئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ال القابضة ش م م   ترافكو جروب انترناشيون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -الشيخ زايد  -يوليو  36مبنى ترافكو محور 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 42الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الشركة المصرية البلجيكية فليفربار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا   -شارع احمد بدوى  39

 42 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 42الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -العالمة كال على حدى 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -عبد الرحمن محمد سعد علي الفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 صفيه زغلول وصالح الدين الشرق بورسعيد 31

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرها دو 42جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5252902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/95/3594 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريه شركه مساهمه  -ش . م . م  -مركز حورس لالشعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -ش المحطة  -عمارات المروة  3

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الطبية ) مركز اشعة ( بالفئة  - 44الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    5222045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/54/3596 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -برايم للخدمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -مدخل التجمع الخامس  -االرضى منطقة الصيانة بمنتجع جولف القطامية 

 القاهرة -الجديدة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44عيادات طبية بالفئة  - 44الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5242621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/53/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايناس حسن على حسن جاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الرمل االسكندرية -لوران  - 9الدور االرضى شقة  -ش على سليم  3

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44كوافير الوارد بالفئة  - 44الفئة 
 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج من -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5202121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه محدودة المسؤليه  -شالورت تيلبري تى ام ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ك كرسنت بيلريساى اسكس سي ام .اى كيووودبرو 4ليك فيو هاوس 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات ماكياج الفنانين .خدمات المكياج خدمات الماكياج مستحضرات  - 44الفئة 

التجميل خدمات العناية بالجمال صالون تجميل وخدمات عالج الجمال . خدمات عالج 

حية والنظام الغذائي وممارسة الرياضة الجمال والعالجات عناية بالجمال والرعاية الص

والخدمات االستشارية لنمط الحياة العناية التجميلية للشعر العناية بالشعر التلوين الشعر 

تصفيف الشعر وخدمات قص الشعر خدمات تصفيف الشعر وتقديم المشوارة والخدمات 

 االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة اعاله.
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5269031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --شركة راية القابضة لالستثمارت المالية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --المحور المركزى   -خلف مستشفى دار الفؤاد 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا معامل التحاليل 44جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية  -عى مركز سلطانه محمد الراجحي للعالج الطبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المللكه العربيه السعوديه  - 9924الرمز البريدي  -الرياض  - 94660ص ب 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات العناية الصحية والمحافظة  -الخدمات البيطرية  -الخدمات الطبية  - 44الفئة 

خدمات الزراعة والبستنة والغابات بالفئة  -لحيوانات على الجمال للكائنات البشرية او ا

44 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه  -والتجميل   الدوليه لطب االسنان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -العروبه  22أ  43

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الطبىه الوارد بالفئه رقم  - 44الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية  -فرد   -بيوتى اليف سنتر  -رنا محمود احمد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النزهة القاهرة   - 33شقة   -الدور الثالث فوق االرضى   -ش عبد العزيز فهمى  22

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44بيوتى سنتر الوارد بالفئة رقم  - 44الفئة 
 

التنازل عن مقطعى 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220993 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

31/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اتش ام   -محمد محسن عبد الفتاح رفاعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العجوزه   -المهندسين  -من شارع جامعه الدول العربيه  -شارع فؤاد محى الدين  9

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44كوافير حريمى الوارد بالفئه رقم  - 44 الفئة
 

على حدى فى الوضع العادى  Hاالشتراطات        :      التنازل عن حرف اتش 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهره -شبرا -ش الدكتور ابراهيم ناجي  90

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 44الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -لتنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى ا -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -المركز الشامى للعيون 

 الردنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز الشامى للعيون -مقابل السيفوى  -الدور السابع  -عمان  -االردن 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبية ، الخدمات البيطرية ، خدمات العناية الصحية و المحافظة  - 44الفئة 

مات الزراعة و البستنة و الغابات و على الجمال للكائنات البشرية او الحيوانات ، خد

 44جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

البيانات التجارية وعن رسم العين كال على حدى
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221611 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

52/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل -الزمالك  -ش ابو الفدا  1

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 44الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -اسالم عبد الغنى شريف عبد الغنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شريف الزيتون القاهرةشارع عباس ال 2

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44الخدمات الطبية الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة القدية لالستثمار شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل الرياض  المملكة العربية السعودية

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات طبية خدمات بيطرية خدمات العناية بصحة وجمال االشخاص  - 44الفئة 

 دون غيرها 44رية او الحيوانات خدمات الزراعة والبستنة والغابات الواردة بالفئة البش
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية -ار شركة القدية لالستثم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى النخيل ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية بصحة وجمال االشخاص  - 44الفئة 

 دون غيرها 44ستنة والغابات الواردة بالفئة البشرية والحيوانات ، خدمات الزراعة والب
 

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

153131مع 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212351 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 معامل الب للتحاليل الطبية ش.ذ.م.م شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اول العاشر من رمضان الشرقيه 6المجاورة 9/991الدور االرضى القطعة 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44المعامل والتحاليل الطبية الواردة بالفئة - 44الفئة 
 

على حدة mالتنازل عن حرف ام  -ات        :      منح حق خاص على االلوان االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي-خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-قصر  النيل-لكالزما-ش ابو الفدا 1

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع خدمات الفئة  - 44الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5234631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/95/3590 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -لمجموعة المالية ) هيرميس ( القابضة  ا

 جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى   -ب القرية الذكية  931

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

يقدمها اخرون تلبيه لحاجات االفراد وجميع  خدمات شخصيه واجتماعيه - 40الفئة 

ماعدا خدمات قانونيه خدمات امنيه لحمايه الممتلكات  40الخدمات الوارده بالفئه 

 واالفراد
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظمة بموجب القوانين المرعية فى اليابان -راكوتين ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  14-902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

التواصل االجتماعى ، توفير موقع الكترونى تفاعلى  خدمات شبكات - 40الفئة 

لالشخاص لتحديد موقع االفراد االخرين الغراض متعلقة باالمن والسالمة وشبكات 

التواصل االجتماعى عبر استخدام نظام تحديد الموضع العالمى ، الخدمات القانونية ، 

واالجتماعية التى يقدمها الخدمات االمنية لحماية االمالك واالفراد، الخدمات الشخصية 

 40الغير لتلبية حاجات االفراد بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان   14 -902كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-94-9

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات شبكات التواصل االجتماعي؛ توفير موقع إلكتروني تفاعلي   - 40الفئة 

لألشخاص لتحديد موقع األفراد اآلخرين ألغراض متعلقة باألمن والسالمة وشبكات 

اصل االجتماعي عبر استخدام نظام تحديد الموضع العالمي؛ الخدمات القانونية؛ التو

الخدمات األمنية لحماية األمالك واألفراد؛ الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها 

 40الغير لتلبية حاجات األفراد. 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امازون تكنولوجيز, انك. شركه امريكيه مؤسسه طبقا لقوانين واليه نيفادا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 12951تيرى افنيو ان ,سياتل ,واشنطن  495

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

مات مراقبة امن المنازل, خدمات النصح واالستشارات والمعلومات خد - 40الفئة 

المتعلقة بالمراقبة وامن المنازل ,المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات 

السكنية والتجارية ,توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع والوقاية من الجريمة ,خدمات 

لقة بخدمات مراقبة امن المنازل ,توفير موقع االستشارات والنصح والمعلومات المتع

 40يقدم معلومات عن السالمة ومنع والوقاية من الجريمة بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -كرونيو يونايتد كو.، ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، يانبنغ ان. روود.،  شيلين ديستريكت.، تايبى سيتى  6، قطاع. 431إف.، رقم . 3

 ، تايوان )ار.  اوه.  سى.( 99923

 93 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

غراء ألغراض صناعية، مركبات سليكون، لواصق ألغراض صناعية،  - 9الفئة 

صمغ مصطكاوي لإلطارات، مركبات إلصالح األنابيب الداخلية لإلطارات، مركبات 

إلصالح اإلطارات، مقويات كيميائية للمطاط، راتنجات إبوكسية غير معالجة، راتنجات 

، أكريلية غير معالجة، راتنجات مركبة غير معالجة، راتنجات اصطناعية غير معالجة

كيماويات صناعية، إضافات كيميائية للزيوت، زيت ملين لناقل الحركة، ملينات 

ألغراض صناعية، المضافات الكيميائية لزيوت التشحيم، إضافات البوليمرية الكيميائية 

لزيوت التشحيم، الغراء الجيالتين لألغراض الصناعية، الغراء االيبوكسي للربط 

لألغراض الصناعية و كل هذه المنتجات واردة وأغراض اإلصالح، الغراء الالتكس 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 9بالفئة 

مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات، رقع مطاطية الصقة إلصالح األنابيب  - 93الفئة 

الداخلية، عدد إصالح اإلطارات الداخلية، صمامات إلطارات المركبات، رقع مطاطية 

ع مطاطية الصقة إلصالح األنابيب و الصقة إلصالح اإلطارات الداخلية، رق

اإلطارات، رقع مطاطية الصقة إلصالح اإلطارات الخارجية، الصقات إلصالح 

اإلطارات، سدادات اإلطارات، مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات، أنابيب داخلية 

لإلطارات الهوائية، نفاخة اإلطارات ]مضخات يدوية للدراجات أو إطارات السيارات 

ضخات هواء لنفخ االطارات، بطانات اإلطارات، أنابيب إلطارات األخرى[، م

السيارات، مضخات إطارات كهربائية، مجموعات إصالح اسطوانة الفرامل )تباع 

كوحدة للمركبات البرية(، مضخات إلطارات الدراجات، صمامات اإلطارات إلطارات 

تجات واردة بالفئة السيارات، صمامات نفخ و تهوية إطارات السيارات و كل هذه المن

 وال ترد ضمن فئات اخري. 93
 

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

K 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سعودية  -شركة اسواق عبد هللا العثيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الرمز  - 49255مدينة الرياض  ، حى الربوة ، الطريق الدائرى الشرقى . ص . ب 

 المملكة العربية السعودية   - 99029البريدى  

 42 - 21 -23 -25 -31 -39 -96 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0لفئة ا

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 

 31جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 31الفئة 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 

 23اردة بالفئة رقم جميع المنتجات الو - 23الفئة 

 23،  25،  31،  39،  96،  0فى مجال الفئات  21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 

 42جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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 - 169دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المتحدة لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العطارين  االسكندرية  -يوليو برج السلسلة االزريطة 36طريق  10

 22 - 26 -96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96وعات الشركة الواردة بالفئة مطب - 96الفئة 

 دون غيرها 26االستثمار العقارى الواردة الفئة   - 26الفئة 

 دون غيرها 22جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 22الفئة 
 

كال على حدة H Hاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف  يو  اتش 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ديجيتال هاب لتشغيل المواقع االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثانى فوق االرضى مجمع الجيزة للصناعات الصغيرة المنطقة  99وحدة

 اكتوبر الجيزة 6ى اول  الصناعية الثالثة  محور خدم

 22 - 96 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1الموبايل ابليكيش بالفئة رقم - 1الفئة 

 دون غيرها 96المطبوعات والمكاتبات بالفئة رقم  - 96الفئة 

 دون غيرها 22خدمات االنترنت بالفئة رقم - 22الفئة 
 

لوان االشتراطات        :      منح حق على اال
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية  -ديجيتال هاب لتشغيل المواقع االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لصناعات الصغيرة المنطقة مجمع الجيزة ل -الدور الثانى فوق االرضى  - 99وحدة

 الجيزة -اكتوبر   6  -محور خدمى اول   -الصناعية الثالثة 

 22 - 96 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الموبايل ابليكيش بالفئة رقم  - 1الفئة 

 96المطبوعات والمكاتبات بالفئة رقم  - 96الفئة 

 22خدمات االنترنت بالفئة رقم  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -شركة كارمن للمنتجات الورقية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 913م السادس من اكتوبر  المنطقة الصناعية االولى قطعة 

 96 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مناديل معطرة بالفئه   - 2الفئة 

 96مناديل ورقية الواردة بالفئه  - 96الفئة 
 

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

وغيرها  93335مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -جلوبال جاال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش الحسن  24 - 2شقة  

 49 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96الكتب الواردة بالفئة  - 96الفئة 

 49تنظيم الحفالت الترفيهيه الواردة بالفئة  - 49الفئة 
 

االشتراطات        :      قدم ماك العالمة تعهد بان الشكل المصاحب للعالمة مجرد شكل وليس حروف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -ز ،انك تارجت براند

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  3462 -00452مينا بوليس منيسوتا  2960 -نيكوليت مول تي بي اس  9555

 المتحدة االمريكية 

 49 - 96 -94 -95 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

النظارات الطبية؛ النظارات الشمسية؛ علب النظارات والنظارات الشمسية؛  - 1الفئة 

النظارات الواقية الستخدامات الرياضية؛ الخوذات الرياضية وللدراجات؛ حقائب 

وأغطية للهواتف المحمولة وأجهزة الحوسبة المحمولة، تحديدا: ، األجهزة اللوحية 

راع المهيأة خصيصا لألجهزة اإللكترونية واألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ عصبات الذ

؛ سماعات االذن، السماعات 2الشخصية، تحديدا: ، الهواتف المحمولة ومشغالت ام بيه 

الموضوعة بداخل األذن، سماعات الرأس؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء، تحديدا: ، 

ياقة، والتدريب ساعات اليد واألساور التي تراقب، وتتتبع وتزود بالتقارير حول الل

ومستويات النشاط؛ واقيات الفم لالستخدام الرياضي؛ تطبيقات الهواتف النقالة القابلة 

للتنزيل التي تضم مقاطع فيديو ومعلومات غير قابلة للتنزيل وقابلة للتنزيل في مجال 

 اللياقة البدنية، وبرامج التمرين، والتغذية والتخطيط الغذائي؛ ومقاطع الفيديو القابلة

للتنزيل التي تتضمن معلومات عن اللياقة البدنية، وبرامج التمرين، والتغذية والتخطيط 

 الغذائي. 

أجهزة مراقبة الصحة التي تتكون من عدادات الخطوات ومراقبات السعرات  - 95الفئة 

الحرارية؛ اسطوانات التدليك الرغوية؛ كرات التدليك؛ القطع الضاغطة لالستخدام 

 الرياضي.

ساعات اليد؛ المجوهرات؛ ربطات وقشط ساعات اليد؛ ساعات التوقيت؛  - 94 الفئة

 ساعات اليد الرياضية.

المنشورات المطبوعة، تحديدا: النشرات والبرامج اليومية والرسائل  - 96الفئة 

اإلخبارية التي تضم التخطيط لألعمال والمعلومات الملهمة وعن نمط الحياة والغذائية 

 ع اللياقة والتغذية. وعن اللياقة وتتي

خدمات االندية الصحية، تحديدا: توفير التعليمات والوصول إلى المعدات في  - 49الفئة 

مجال ممارسة الرياضة البدنية؛ خدمات تدريب اللياقة الشخصية؛ خدمات التدريب 

الشخصي، تحديدا: التدريب على القوة والتكيف؛ الخدمات واالستشارات الشخصية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

ب على اللياقة؛ توفير موقع إلكتروني يضم مقاطع الفيديو والمعلومات بخصوص التدري

غير القابلة للتحميل في مجال اللياقة البدنية على اإلنترنت وبرامج التمرين والتغذية 

والتخطيط الغذائي؛ توفير خدمات تدريب اللياقة البدنية وبرامج التدريب عبر اإلنترنت، 

يضم أيضا معلومات عن اللياقة البدنية، برامج تحديدا: من خالل موقع إلكتروني 

 التدريب بواسطة األوزان والتمارين. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردي  -اكه االلمانيه الهندسيه للبالستيك ) بى ام بالست ( لالدوات الصحيه والسب

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو من ش ابو بكر العجمي اخميم بملك احمد محمود محمد احمد سوهاج 32ش 

 92 - 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99االدوات والوصالت والتركيبات الصحيه بالفئه  - 99الفئة 

 دون غيرها 92ين الوارده بالفئه منتجات البولي بروبل - 92الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري   -ش م م -قباء لتجارة الجملة واالستثمار الصناعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع المحكمة العسكرية زهراء مدينة نصر مدينة نصر القاهرة 46عقار 

 92 - 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع الوصالت والتركبيات الصحية الواردة بالفئة - 99الفئة 

لبثق لالستعمال فى الصناعة البولى بروبلين والمواد البالستيكية المشكلة با - 92الفئة 

 دون غيرها 92وانابيب مرنة غير معدنية الواردة بالفئة 
 

 -Qالتنازل عن   كيو ثيرم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

OHARC   كل على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5263320 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

92/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماليزية التوصية باالسهم -شماكو أوتو بارتس إندستريز إس دي إن بي إتش دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، تامان سياليانغ يارو اليت إندستريز ،  3بي ، جاالن  92530إية أند  92530لوت 

 النغور دارول إهسان ، ماليزياباتو كيفز ، س 62955

 92 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

تركيبات داخلية للمركبات ، هياكل للمركبات ، لُقم الكوابح المستخدمة في  - 93الفئة 

المركبات ، قطع الكوابح المستخدمة في المركبات ، بطانات الكوابح المستخدمة في 

المركبات ، رفوف للمركبات ، ممتصات المركبات ، ماسحات الزجاج األمامي في 

الصدمات في جهاز التعليق للمركبات ، مصدات للمركبات ، دعامات تعليق السيارات ، 

محامل للمركبات ، وحدات الحمل الوسطية للمركبات البرية ، دوارات أقراص الفرامل 

عليق ألنظمة كبح السيارة ، أجزاء تعليق للمركبات ، ممتصات الصدمات في جهاز الت

للمركبات ، نوابض التعليق في المركبات ، نابض ممتص للصدمات في المركبات ، 

مساند الظهر لمقاعد السيارات ، محرك مهاوي للمركبات البرية ، أعمدة إقالع الطاقة 

 (. 93للمركبات البرية ، أعمدة إدارة لنقل الحركة للمركبات البرية والواردة بالفئة) 

لصدمات من المطاط ]عدا أجزاء من اآلالت[ ، الطالءات وسائد ضد ا - 92الفئة 

المصنوعة من الراتنجات االصطناعية ألغراض العزل ، مواد كهربائية عازلة ، 

أشرطة كهربائية عازلة ، مواد الصقة عازلة الستخدام السيارات ، مواد الصقة 

بالستيك ، ومطاطات ، ختم المفاصل ليست من المعدن ، مواد توسيد من المطاط أو ال

أغطية مرنة مصنوعة من المطاط أو من المواد البالستيكية لحماية المكونات الميكانيكية 

، الحلقات المصنوعة من المطاط أو المواد البالستيكية ، مواد تبطين مطاطية أو 

بالستيكية ، مواد الختم والعزل ، حلقات ختم ، مصنوعة من المطاط أو البالستيك ، 

لالستخدام كمانع للتسرب للمفاصل ، مواد مصنوعة من المطاط مطاط السيليكون 

المتصاص االهتزاز ، مواد مصنوعة من المطاط أو المطاط الصناعي الستخدامها في 

تخفيف االهتزاز ، مواد مصنوعة من المطاط أو المطاط الصناعي الستخدامها في 

دسة الكهربائية ، امتصاص الصدمات ، مواد عزل للبناء ، مواد العزل ألغراض الهن

المحركات الكهربائية والجهاز الكهربائي ، أشرطة العزل ، مطاط مصمم و منتجات 

مطاطية صناعية لالستخدام الصناعي ، راتنجات نصف معالجة مصنعة اصطناعية 

بالحرارة ، المطاط الصناعي )منتجات شبه نهائية( في شكل رقائق ، لوحة ، على شبكة 

لوحة ، كتلة ، قضيب أو األنابيب ، مواد مانعة للتسرب من اإلنترنت ، الشخصية ، 

المطاط الصناعي لالستخدام كحواجز مصنوعة لإلستخدام في السيارات ، أختام 

مطاطية اصطناعية ، وصالت غير معدنية ألنابيب مرنة ، أنابيب مطاطية والواردة في 

 ( 92الفئة ) 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5215332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمر مهيب احمد زكى سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -اول الرمل  -ش الكنيسة االنجليزية ستنالى  2 

 92 - 96 -2 -2 -6 -3 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 96جميع منتجات الفئة  - 96الفئة 

 92جميع منتجات الفئة  - 92الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -هوابى للتصنيع وتجميع االدوات الصحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه A0المنطقة الصناعيه  949القطعه رقم 

 21 - 22 -20 -92 -96 -99 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6المعادن المشغولة المتعلقة باالدوات الصحية الواردة بالفئة   - 6الفئة 

 

التركيبات الصحية وتوريد المياة وفالتر المياة وخالطات المياة من النحاس   - 99الفئة 

ت وعوامة خزان ومحابس الحرائق واجهزة تدفئة المياة ومعالجة المياة وتجميع وحنفيا

  99االدوات الصحية ومحابس المياه الواردة بالفئة 

 دون غيرها 96مواد التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 96الفئة 

 

ون د 92المواسير المصنوعة من البالستيك بكافة انواعها الواردة بالفئة  - 92الفئة 

 غيرها

 

خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع  - 20الفئة 

فى مجال الفئات  20بالتجزئة وتفعيل النشاط المكتبى واالعمال التجارية الواردة بالفئة 

6  ،99  ،92  

 22 خدمات السباكة والصيانة واالصالح والتركيب والتجميع الواردة بالفئة - 22الفئة 

 92،  99،  6فى مجال الفئات 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين للسلع والشحن بانواعه  - 21الفئة 

 92،  99،  6فى مجال الفئات  21والتخليص الجمركى الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/56/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -العتيق ديزاين  -والء عطيه محمد محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابه  -مدنية االمل  -شارع محمد سالم  2 

 35 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92المنتجات الجلدية الواردة بالفئة   - 92الفئة 

 35المنتجات الخشبيه الواردة بالفئة   - 35الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فرد  -الشروق تريدينج  -مشيره محمود سيلمان خليفه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -سين كمال شارع ح 92

 91 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل لبإسم طا
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  3462 -00452مينا بوليس منيسوتا  2960 -نيكوليت مول تي بي اس  9555

 المتحدة االمريكية 

 32 - 32 -34 -39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39قناني المياه المباعة فارغة فئة  - 39الفئة 

 دون غيرها 34المناشف فئة  - 34الفئة 

حصائر التمارين الشخصية؛ حصائر اللياقة، تحديدا: حصائر التأمل؛ حصائر  - 32الفئة 

فئة اليوغا؛ مناشف اليوغا المعدة خصيصا لحصائر اليوغا؛ حصائر التمارين المتشابكة 

 دون غيرها 32

معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: ، عجالت تمارين البطن،  - 32الفئة 

أقراص التوازن، قطع التوازن، كرات التمارين، ربطات التمارين، القابضات لتمارين 

اليد، أثقال ممارسة التمارين، عجالت التمارين، كرات اللياقة، األوزان اليدوية، حبل 

األثقال ذات المقابض الدائرية، معدّات التمارين العاملة باليد، أطقم حقائب الرمل،  القفز،

أوزان المشي، كرات الموازنة، قفازات التمارين؛ االسطوانات للتمارين المصنوعة من 

الرغوة، مكعبات اليوغا، قفازات التمارين؛ معدات اللياقة البدنية والتمارين الرياضية 

السريع، تحديدا: ، ساللم الرشاقة، مخاريط الرشاقة، عقبات الرشاقة، وملحقاتها للتدريب 

نقاط الرشاقة، مظالت السرعة وأجهزة التدريب على السرعة على شكل مظالت 

مقاومة؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: لوحات التوازن لتحسين القوة، 

لعميق؛ معدات وإكسسوارات اللياقة معدات االنسجام والتحسين والتوازن واالستقبال ا

والتمارين، تحديدا: ألواح ذات النوابض للتمارين، تحديدا: القضبان لتمارين الجسم؛ 

معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: األراجيح المركزية على شكل زالجات 

مبطنة لحمل مركزية؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: قفازات التدريب ال

األوزان، ليست لالستخدام في الجو البارد؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، 

تحديدا: ربطات التمارين، تحديدا: ، الربطات المقاومة، ربطات أجهزة الخطوات، 

ربطات الجسم؛ المنافيخ لنفخ المعدات الرياضية، تحديدا: كرات التمارين وإطارات 

دات التوازن التي تتكون من ألواح التوازن لتعزيز القوة والنشاط الدراجات الهوائية؛ مع

والتحسين والتوازن واالستقبال العميق؛ معدات الرشاقة التي تتكون من ساللم الرشاقة، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

مخاريط الرشاقة، عقبات الرشاقة، نقاط الرشاقة، مظالت السرعة وأجهزة التدريب على 

 غيرها دون 32السرعة على شكل مظالت مقاومة فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  3462 -00452مينا بوليس منيسوتا  2960 -نيكوليت مول تي بي اس  9555

 المتحدة االمريكية 

 32 - 32 -34 -39 : المةــــــات العـــفئ
 

 قناني المياه المباعه فارغة. - 39الفئة 

 

 المناشف - 34الفئة 

، تحديدا: حصائر التأمل؛ حصائر حصائر التمارين الشخصية؛ حصائر اللياقة - 32الفئة 

 اليوغا؛ مناشف اليوغا المعدة خصيصا لحصائر اليوغا؛ حصائر التمارين المتشابكة

 

معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: ، عجالت تمارين البطن،  - 32الفئة 

ن أقراص التوازن، قطع التوازن، كرات التمارين، ربطات التمارين، القابضات لتماري

اليد، أثقال ممارسة التمارين، عجالت التمارين، كرات اللياقة، األوزان اليدوية، حبل 

القفز، األثقال ذات المقابض الدائرية، معدّات التمارين العاملة باليد، أطقم حقائب الرمل، 

أوزان المشي، كرات الموازنة، قفازات التمارين؛ االسطوانات للتمارين المصنوعة من 

بات اليوغا، قفازات التمارين؛ معدات اللياقة البدنية والتمارين الرياضية الرغوة، مكع

وملحقاتها للتدريب السريع، تحديدا: ، ساللم الرشاقة، مخاريط الرشاقة، عقبات الرشاقة، 

نقاط الرشاقة، مظالت السرعة وأجهزة التدريب على السرعة على شكل مظالت 

مارين، تحديدا: لوحات التوازن لتحسين القوة، مقاومة؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والت

معدات االنسجام والتحسين والتوازن واالستقبال العميق؛ معدات وإكسسوارات اللياقة 

والتمارين، تحديدا: ألواح ذات النوابض للتمارين، تحديدا: القضبان لتمارين الجسم؛ 

زية على شكل زالجات معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: األراجيح المرك

مركزية؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، تحديدا: قفازات التدريب المبطنة لحمل 

األوزان، ليست لالستخدام في الجو البارد؛ معدات وإكسسوارات اللياقة والتمارين، 

تحديدا: ربطات التمارين، تحديدا: ، الربطات المقاومة، ربطات أجهزة الخطوات، 

جسم؛ المنافيخ لنفخ المعدات الرياضية، تحديدا: كرات التمارين وإطارات ربطات ال
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

الدراجات الهوائية؛ معدات التوازن التي تتكون من ألواح التوازن لتعزيز القوة والنشاط 

والتحسين والتوازن واالستقبال العميق؛ معدات الرشاقة التي تتكون من ساللم الرشاقة، 

قة، نقاط الرشاقة، مظالت السرعة وأجهزة التدريب على مخاريط الرشاقة، عقبات الرشا

 السرعة على شكل مظالت مقاومة.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -س الشركة الرباعيه للمنتجات ) محمد كامل صباغ شرباتى  وشركاه (فورتك

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ المنوفيه  09السادات المنطقة الصناعيه الرابعه قطعه رقم  

 45 - 34 -32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الغزل بالفئه  - 32الفئة 

 34منتجات النسيج بالفئه  - 34الفئة 

 45خدمات الصباغه بالفئه  - 45الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -فورتكس(  -شركة الرباعية للنسجيات )محمد كامل صباغ شرباتى وشركاة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مركز منوف  - 09قم قطعة ر -المنطقة الصناعية الرابعه  -السادات 

 34 - 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32المنتجات بالفئة  - 32الفئة 

 34المنتجات بالفئة  - 34الفئة 
 

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

وغيرها 313635مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5262202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -نورى مهروسه بن محمد نص 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مشروع القلعة -الشارع العام  -الالذقية  -سوريا 

 25 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المنتجات الواردة بالفئة  - 31الفئة 

 25المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5211662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/95/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -كيرلس وجيه واصف ابسخرون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -مركز نجع حمادى  -عزبة ترك  -ش الجمهورية  -بهجورة 

 25 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 31الفئة 

 دون غيرها 25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة 
 

----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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5222122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ام اس لألستيراد والتصدير -محمد سعد حسن على سعد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه الغربي -ملك سعد حسن على سعد  -طنطا  -ش عثمان محمد تقاطع شارع الحريرى 

 29 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31المجمدات والحفوظات الوارده بالفئه  - 31الفئة 

 29الحاصالت الزراعيه الوارده بالفئه  - 29الفئة 
 

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

حدا وعن الرسمه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -الشركة الدولية الستخالص الزيوت المتعدده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المبنى الدور االول فوق االرضي بRFCالوحده رقم  -بالقطاع الثالث  223القطغه رقم 

 شارع التسعين القاهره   -مركز المدينه بالتجمع الخامس  3

 29 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 31زيت الطعام بجمع انواعها الوارده بالفئة  - 31الفئة 

 دون غيرها 29كسب فول الصويا الوارده بالفئة  - 29الفئة 
 

-خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

انستازيا بيفرلي هيلز .ال ال سى ) شركه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقانون كاليفورنيا 

 , أمريكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات 15530لوس انجلوس كاليفورنيا  255سانتا مونيكا بلفد .سويت  95620

 المتحدة

 44 - 39 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل, زيوت للوجه , زيوت للجسم, الصابون ,منظفات البشرة  - 2الفئة 

ميل رشاش لتثبيت المكياج ,مستحضرات تقشير الوجه والبشرة للتجميل ,أقنعة وجه للتج

. 

 فرشاة للتجميل, معدات من االستنسل للتجميل. - 39الفئة 

 صالونات التجميل - 44الفئة 
 

(  في الوضع العادي Eاالشتراطات        :      التنازل عن حرف)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقانون كاليفورنيا  -انستازيا بيفرلي هيلز ال ال سى 

 امريكا  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  15530لوس انجلوس كاليفورنيا  255سانتا مونيكا بلفد سويت  95620

 المتحدة

 39 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل زيوت للوجه زيوت للجسم الصابون منظفات البشرة  - 2لفئة ا

مستحضرات تقشير الوجه والبشرة للتجميل أقنعة وجه للتجميل رشاش لتثبيت المكياج 

 دون غيرها 2فئة 

 دون غيرها 39معدات من االستنسل للتجميل فئة  -فرشاة للتجميل  - 39الفئة 
 

3393619العالمة مرتبطة مع العالمة   االشتراطات        :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

197 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -محمد محمد  محمد درة  -شركة اوالد درة للتجارة واالستيراد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م المروة الضواحي بورسعيد  45ع  2محل 

 23 - 29 -25 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

لحوم واسماك ودواجن ولحوم الصيد , خالصات لحوم , فواكه وخضروات   - 31الفئة 

محفوظه ومجمدة ومجففه ومطبوخه , هالم ومربيات وفواكه مطبوخه بالسكر , بيض 

 31كل بالفئه وحليب ومنتجات البان , زيوت ودهون صالحه لال

البن والشاى والكاكاو والسكر واألرز ونشا التابيوكا ونشا الساجو والقهوه  - 25الفئة 

االصطناعيه , الدقيق والمستحضرات المصنوعه من الحبوب والخبز والمعجنات 

والحلويات والمثلجات , عسل النحل والعسل األسود , الخميرة ومسحوق الخبيز , الملح 

 25والصلصات ) التوابل ( , البهارات , والثلج بالفئه والخردل , الخل 

منتجات زراعيه وبستانيه ومنتجات غابات وغالل غير مشموله في فئات  - 29الفئة 

اخري , حيوانات حيه , فواكه وخضروات طازجه , بذور ونباتات طبيعيه وزهور , 

 29مواد غذائيه للحيوانات وشعير منقوع بالفئه 

, والمياه المعدنيه والغازيه والمشروبات األخرى غير الكحوليه ,  البيرة - 23الفئة 

  23مشروبات وعصائر الفواكه اشربه ومستحضرات اخري لصنع المشروبات . بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

198 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة نسفى للصناعات الغذائيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -حى الصناعية  -منطقة الصناعات الغذائية  32قطعة رقم 

 23 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

 31منتجات االلبان واالجبان الوارده بالفئه رقم  - 31الفئة 

 23العصائر الوارده بالفئه رقم   - 23الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/53/3591 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد محمود محمد حسن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض اللواء  - 36شقة   -الدور الثامن   -ش فوزى عبد الحليم 90

 49 - 21 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 21داخلى وخارجى بالفئة رقم  النقل والشحن  - 21الفئة 

 49أكاديمية تعليم فنون التجميل بالفئة رقم  - 49الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى  ورسم قلم الروج 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226426 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

91/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد اردنى الجنسيه  -احمد نايف قاسم سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  990939ب  -دبى ص   االمارات العربيه المتحدة

 20 - 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع منتجات الفئة  - 24الفئة 

ت االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض خدما - 20الفئة 

 24فى مجال الفئة  20السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الكلمه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -عرب ديزل  -محمد عالء عبد السالم بركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -دمنهور  -ش زاوية مكرم خلف محلج بركات بملك عزة احمد جاهين  99

 20 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93يار السيارات بالفئة تصنيع قطع غ - 93الفئة 

دون غيرها ) فى مجال قطع غيار السيارات  20االستيراد والتصدير بالفئة  - 20الفئة 

 (93بالفئة 
 

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

اراب ديزيل وعن البيانات EREE DNEAAالتنازل عن كلمات العالمة -بايستخدامها فى مجموعها 

وعن الحروف   ام ايه NCOTRO & AMOTROالتجارية المصاحبة لها  اكسمبورت & امبورت 

كل على حدىECE    Oبي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -جلوريا لالسيراد  -على على عبدهللا موسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 ( 94فئة دون غيرها )فى مجال الساعات  20استيراد و التصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الشرقية -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 (94دون غيرها ) فى مجال الساعات فئة  20استيراد و التصدير فئة  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسينية  -ك محمد عبدهللا موسى ش المركز مل

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 94فى مجال الساعات بالفئة  20االستيراد و التصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 94فى مجال الساعات فئة  20استيراد و التصدير فئة  - 20الفئة 
 

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

الحروف كل 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5220965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94الساعات بالفئة  - 94لفئة ا

 94فى مجال الساعات بالفئة  20االستيراد و التصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسنية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 (94دون غيرها )فى مجال الساعات فئة  20صدير بالفئة استيراد و الت - 20الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جلوريا لالسيراد  -على عبدهللا موسى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الحسينية  -ش المركز ملك محمد عبدهللا موسى 

 20 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94الساعات بالفئة  - 94الفئة 

 94فى مجال الساعات بالفئة  20االستيراد و التصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5262053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية مساهمة -فارمانوترا اس بي ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيزا )بي آي ( ، إيطاليا 06933/بي ، 396فيا ديلي لينزي ، 

 20 - 0 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة ، مواد كيميائية للمحافظة علي المواد  - 9الفئة 

ة الغذائية ، المواد الخام ]الكيميائية[ العداد مستحضرات صيدالنية ألغراض انساني

وألغراض حيوانية ، المواد الخام ]الكيميائية[ إلعداد األطعمة المغذية ، واألطعمة 

المغذية ليست ألغراض طبية ، وأطعمة مغذية للرضع ، ومستحضرات أطعمة مغذية تم 

تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية تم تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية 

كمالت األطعمة المغذية ، ومكمالت األطعمة المغذية للرضع ، وغذاء للرضع ، وم

الطبية وليس لألغراض الطبية ، والمكمالت الغذائية للطب وليس لألغراض الطبية ، 

والمكمالت الغذائية ألغراض التغذية ، مستحضرات التغذية ومستحضرات الستخدامها 

ئنات عضوية دقيقة كمواد مضافة للغذاء لالستهالك البشري ]العالج[ ، مستنبتات لكا

ليست ألغراض طبية ، مستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، 

مستحضرات الكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغراض الطبية ، مستحضرات 

مستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، المواد البكتيرية لألغراض 

في صناعة األغذية ، بكتيريا البروبيوتيك لصناعة  الصناعية ، بكتيريا لالستخدام

االغذية ، المستحضرات البكتيرية لصناعة االغذية ، مستنبتات البكتيريا الستخدامها 

كمضافات غذائية ، مستحضرات ومستنبتات البكتيريا بخالف المستخدف لألغراض 

غذائية ، مضادة الطبية ، مستحضرات الحليب والبكتيريا المستخدمة في صنع المواد ال

التأكسد ، واألحماض الدهنية ، والبروتينات ، واالنزيمات ، وليبوزومات ، ومستنبتات 

الكائنات العضوية الدقيقة ، و بكتيريا الحامض اللبني وتراكيب البروبيوتيك ، وكلها 

لالستخدام في تصنيع المستحضرات الصيدالنية ، والمنتجات البيطرية ، ومكونات النظم 

ئية لإلنسان ، وأغذية للمواليد الجدد ، والمضافات الغذائية ، والمكمالت الغذائية ، الغذا

وأغذية تكميلية ، والمكمالت الغذائية لألغراض الطبية واألطعمة المغذية ، بكتيريا 

البروبيوتيك لصناعة االغذية ، تركيبات بكتيرية بروبيوتيكية ]لألغراض الغير الطبية[ 

مات والمضافات للتخمير ، مستخلصات التخمر لألغراض الصناعية ، المنتجات واالنزي

، مستنبتات لكائنات عضوية دقيقة المستخدمة في تخمير العلف ، مستحضرات البكتيرية 

 (.  59البروبيوتيكية لالستخدام الطبي والحيواني ، أسمدة والواردة بالفئة ) 

صيدالنية ، بما في ذلك أمراض المنتجات والمستحضرات الصيدالنية وشبه ال - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

النساء وأمراض المسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي والمناعية وأمراض القلب 

واألوعية الدموية واألمراض الجلدية والنظافة الفموية ومستحضرات ومنتجات العظام 

والمفاصل ، مستحضرات ومنتجات الصحية والنظافة الصحية لألغراض الطبية ، 

، والتكافيليات ، والتغذية ، والبروبيوتيك ، والبريبايوتك ، والمعالجة المثلية ، والمغذيات 

المستحضرات والمنتجات البيطرية ، المضافات والمكمالت الغذائية ، المواد الغذائية ، 

والمعادن الغذائية ، والمغذيات ، والمضافات ، والفيتامينات ، ومضادات االكسدة ، 

لترميمية واألدوية والمستحضرات المثلية )كلها ألغراض طبية والنباتات البكتيرية ا

وغير طبية( ، المكمالت الغذائية من االنزيمات والبروتينات ، المضافات والمكمالت 

الغذائية لألشخاص ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة ، المكمالت الغذائية العشبية 

ات المكملة للتغذية ، المكمالت لألشخاص ذوي المتطلبات الغذائية الخاصة ، المشروب

الغذائية لالستخدام الطبي ، المواد الغذائية التكميلية في النظام غذائي لإلنسان ، 

المضافات والمكمالت الغذائية بما في ذلك المواد الغذائية ومالحق التغذية لألطفال 

ية الدقيقة الرضع ، األطعمة المغذية لغير األغراض الطبية ، مستنبتات الكائنات العضو

لالستخدام الطبي ، مستنبتات البكتيريا الرميمية لالستخدام الطبي ، مستحضرات 

الكائنات العضوية الدقيقة لألغراض الطبية ، مستحضرات مستنبتات البكتيريا 

لالستخدام الطبي ألجل تحقيق الربح ، المكمالت الغذائية للحيوانات ، مكمالت البروتين 

المعدنية إلطعام المواشي ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب للحيوانات ، المكمالت 

، المبيدات الحشرات ، مانعات الخمج ، منتجات الورق الرطب المشبعة بالمستحضرات 

المطهرة لتنظيف ، والنظافة الصحية والرعاية باألشخاص ، المناديل المشبعة 

ات المطهرة ، المناديل بالمستحضرات المطهرة ، مناديل الوجه المشبعة بالمستحضر

--------------------------------------------------(.  50الصحية والواردة بالفئة ) 

بالفئة )  -----------------------------------------------------------------------

50 .) 

لطلب بالبريد البيع بالجملة والتجزئة ، لآلخرين ، بما في ذلك عن طريق ا - 20الفئة 

ووسائل االتصال ، بما في ذلك اإلنترنت ، فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المستخدمة في 

الصناعة ، والمواد الكيميائية للمحافظة علي المواد الغذائية ، والمواد الخام ]الكيميائية[ 

العداد مستحضرات صيدالنية ألغراض انسانية وألغراض حيوانية ، والمواد الخام 

لكيميائية[ إلعداد األطعمة المغذية ، واألطعمة المغذية ليست ألغراض طبية ، ]ا

وأطعمة مغذية للرضع ، ومستحضرات أطعمة مغذية تم تكييفها لألغراض الطبية ، 

ومواد غذائية تم تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية للرضع ، وغذاء للرضع ، 

طعمة المغذية الطبية وليس لألغراض الطبية ومكمالت األطعمة المغذية ، ومكمالت األ

، والمكمالت الغذائية للطب وليس لألغراض الطبية ، والمكمالت الغذائية ألغراض 

التغذية ، مستحضرات التغذية ومستحضرات الستخدامها كمواد مضافة للغذاء 

اض لالستهالك البشري ]العالج[ ، والمستنبتات للكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغر

الطبية ، ومستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، ومستحضرات 

الكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغراض الطبية ، ومستحضرات مستنبتات بكتيريا 

التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، والمواد البكتيرية لألغراض الصناعية ، وبكتيريا 

وبكتيريا البروبيوتيك لصناعة االغذية ،  لالستخدام في صناعة األغذية ،

والمستحضرات البكتيرية لصناعة االغذية ، ومستنبتات البكتيريا الستخدامها كمضافات 

غذائية ، ومستحضرات ومستنبتات البكتيريا بخالف المستخدف لألغراض الطبية ، 

التأكسد ، مستحضرات الحليب والبكتيريا المستخدمة في صنع المواد الغذائية ، مضادة 

واألحماض الدهنية ، والبروتينات ، واالنزيمات ، وليبوزومات ، ومستنبتات الكائنات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

العضوية الدقيقة ، و بكتيريا الحامض اللبني وتراكيب البروبيوتيك ، وكلها لالستخدام 

في تصنيع المستحضرات الصيدالنية ، والمنتجات البيطرية ، ومكونات النظم الغذائية 

أغذية للمواليد الجدد ، والمضافات الغذائية ، والمكمالت الغذائية ، وأغذية لإلنسان ، و

تكميلية ، والمكمالت الغذائية لألغراض الطبية واألطعمة المغذية ، وبكتيريا 

البروبيوتيك لصناعة االغذية ، وتركيبات بكتيرية بروبيوتيكية ]لألغراض الغير الطبية[ 

ت للتخمير ، ومستخلصات التخمر لألغراض ، والمنتجات واالنزيمات والمضافا

الصناعية ، ومستنبتات لكائنات عضوية دقيقة المستخدمة في تخمير العلف ، 

ومستحضرات البكتيرية البروبيوتيكية لالستخدام الطبي والحيواني ، واألسمدة ، 

والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية وشبه الصيدالنية ، بما في ذلك أمراض النساء 

راض المسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي والمناعية وأمراض القلب وأم

واألوعية الدموية واألمراض الجلدية والنظافة الفموية ومستحضرات ومنتجات العظام 

والمفاصل ، ومستحضرات ومنتجات الصحية والنظافة الصحية لألغراض الطبية ، 

تيك ، والبريبايوتك ، والمعالجة المثلية ، والمغذيات ، والتكافيليات ، والتغذية ، والبروبيو

والمستحضرات والمنتجات البيطرية ، والمضافات والمكمالت الغذائية ، والمواد 

الغذائية ، والمعادن الغذائية ، والمغذيات ، والمضافات ، والفيتامينات ، ومضادات 

لية )كلها ألغراض االكسدة ، والنباتات البكتيرية الترميمية واألدوية والمستحضرات المث

طبية وغير طبية( ، والمكمالت الغذائية من االنزيمات والبروتينات ، والمضافات 

والمكمالت الغذائية لألشخاص ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة ، والمكمالت الغذائية 

العشبية لألشخاص ذوي المتطلبات الغذائية الخاصة ، والمشروبات المكملة للتغذية ، 

الغذائية لالستخدام الطبي ، والمواد الغذائية التكميلية في النظام غذائي  والمكمالت

لإلنسان ، والمضافات والمكمالت الغذائية بما في ذلك المواد الغذائية ومالحق التغذية 

لألطفال الرضع ، واألطعمة المغذية لغير األغراض الطبية ، ومستنبتات الكائنات 

ي ، ومستنبتات البكتيريا الرميمية لالستخدام الطبي ، العضوية الدقيقة لالستخدام الطب

ومستحضرات الكائنات العضوية الدقيقة لألغراض الطبية ، ومستحضرات مستنبتات 

البكتيريا لالستخدام الطبي ألجل تحقيق الربح ، والمكمالت الغذائية للحيوانات ، 

واشي ، ومبيدات ومكمالت البروتين للحيوانات ، والمكمالت المعدنية إلطعام الم

الفطريات ، مبيدات األعشاب ، المبيدات الحشرات ، ومانعات الخمج ، ومنتجات الورق 

الرطب المشبعة بالمستحضرات المطهرة لتنظيف ، والنظافة الصحية والرعاية 

باألشخاص ، والمناديل المشبعة بالمستحضرات المطهرة ، ومناديل الوجه المشبعة 

 -(.  20المناديل الصحية؛ حق االمتياز والواردة بالفئة ) بالمستحضرات المطهرة ، و
 

-----االشتراطات        :      
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5262052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية مساهمة -فارمانوترا اس بي ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيزا )بي آي (، إيطاليا 06933/بي ، 396فيا ديلي لينزي ، 

 20 - 0 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة ، مواد كيميائية للمحافظة علي المواد  - 9الفئة 

غراض انسانية الغذائية ، المواد الخام ]الكيميائية[ العداد مستحضرات صيدالنية أل

وألغراض حيوانية ، المواد الخام ]الكيميائية[ إلعداد األطعمة المغذية ، واألطعمة 

المغذية ليست ألغراض طبية ، وأطعمة مغذية للرضع ، ومستحضرات أطعمة مغذية تم 

تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية تم تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية 

للرضع ، ومكمالت األطعمة المغذية ، ومكمالت األطعمة المغذية  للرضع ، وغذاء

الطبية وليس لألغراض الطبية ، والمكمالت الغذائية للطب وليس لألغراض الطبية ، 

والمكمالت الغذائية ألغراض التغذية ، مستحضرات التغذية ومستحضرات الستخدامها 

ستنبتات لكائنات عضوية دقيقة كمواد مضافة للغذاء لالستهالك البشري ]العالج[ ، م

ليست ألغراض طبية ، مستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، 

مستحضرات الكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغراض الطبية ، مستحضرات 

مستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، المواد البكتيرية لألغراض 

ا لالستخدام في صناعة األغذية ، بكتيريا البروبيوتيك لصناعة الصناعية ، بكتيري

االغذية ، المستحضرات البكتيرية لصناعة االغذية ، مستنبتات البكتيريا الستخدامها 

كمضافات غذائية ، مستحضرات ومستنبتات البكتيريا بخالف المستخدف لألغراض 

ع المواد الغذائية ، مضادة الطبية ، مستحضرات الحليب والبكتيريا المستخدمة في صن

التأكسد ، واألحماض الدهنية ، والبروتينات ، واالنزيمات ، وليبوزومات ، ومستنبتات 

الكائنات العضوية الدقيقة ، و بكتيريا الحامض اللبني وتراكيب البروبيوتيك ، وكلها 

النظم لالستخدام في تصنيع المستحضرات الصيدالنية ، والمنتجات البيطرية ، ومكونات 

الغذائية لإلنسان ، وأغذية للمواليد الجدد ، والمضافات الغذائية ، والمكمالت الغذائية ، 

وأغذية تكميلية ، والمكمالت الغذائية لألغراض الطبية واألطعمة المغذية ، بكتيريا 

البروبيوتيك لصناعة االغذية ، تركيبات بكتيرية بروبيوتيكية ]لألغراض الغير الطبية[ 

جات واالنزيمات والمضافات للتخمير ، مستخلصات التخمر لألغراض الصناعية ، المنت

، مستنبتات لكائنات عضوية دقيقة المستخدمة في تخمير العلف ، مستحضرات البكتيرية 

  59البروبيوتيكية لالستخدام الطبي والحيواني ، أسمدة والواردة بالفئة ) 

وشبه الصيدالنية ، بما في ذلك أمراض  المنتجات والمستحضرات الصيدالنية - 0الفئة 

النساء وأمراض المسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي والمناعية وأمراض القلب 
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واألوعية الدموية واألمراض الجلدية والنظافة الفموية ومستحضرات ومنتجات العظام 

والمفاصل ، مستحضرات ومنتجات الصحية والنظافة الصحية لألغراض الطبية ، 

لمغذيات ، والتكافيليات ، والتغذية ، والبروبيوتيك ، والبريبايوتك ، والمعالجة المثلية ، وا

المستحضرات والمنتجات البيطرية ، المضافات والمكمالت الغذائية ، المواد الغذائية ، 

والمعادن الغذائية ، والمغذيات ، والمضافات ، والفيتامينات ، ومضادات االكسدة ، 

كتيرية الترميمية واألدوية والمستحضرات المثلية )كلها ألغراض طبية والنباتات الب

وغير طبية( ، المكمالت الغذائية من االنزيمات والبروتينات ، المضافات والمكمالت 

الغذائية لألشخاص ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة ، المكمالت الغذائية العشبية 

المشروبات المكملة للتغذية ، المكمالت  لألشخاص ذوي المتطلبات الغذائية الخاصة ،

الغذائية لالستخدام الطبي ، المواد الغذائية التكميلية في النظام غذائي لإلنسان ، 

المضافات والمكمالت الغذائية بما في ذلك المواد الغذائية ومالحق التغذية لألطفال 

ات العضوية الدقيقة الرضع ، األطعمة المغذية لغير األغراض الطبية ، مستنبتات الكائن

لالستخدام الطبي ، مستنبتات البكتيريا الرميمية لالستخدام الطبي ، مستحضرات 

الكائنات العضوية الدقيقة لألغراض الطبية ، مستحضرات مستنبتات البكتيريا 

لالستخدام الطبي ألجل تحقيق الربح ، المكمالت الغذائية للحيوانات ، مكمالت البروتين 

لمكمالت المعدنية إلطعام المواشي ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب للحيوانات ، ا

، المبيدات الحشرات ، مانعات الخمج ، منتجات الورق الرطب المشبعة بالمستحضرات 

المطهرة لتنظيف ، والنظافة الصحية والرعاية باألشخاص ، المناديل المشبعة 

المستحضرات المطهرة ، المناديل بالمستحضرات المطهرة ، مناديل الوجه المشبعة ب

 (.  50الصحية والواردة بالفئة ) 

البيع بالجملة والتجزئة ، لآلخرين ، بما في ذلك عن طريق الطلب بالبريد  - 20الفئة 

ووسائل االتصال ، بما في ذلك اإلنترنت ، فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المستخدمة في 

افظة علي المواد الغذائية ، والمواد الخام ]الكيميائية[ الصناعة ، والمواد الكيميائية للمح

العداد مستحضرات صيدالنية ألغراض انسانية وألغراض حيوانية ، والمواد الخام 

]الكيميائية[ إلعداد األطعمة المغذية ، واألطعمة المغذية ليست ألغراض طبية ، 

غراض الطبية ، وأطعمة مغذية للرضع ، ومستحضرات أطعمة مغذية تم تكييفها لأل

ومواد غذائية تم تكييفها لألغراض الطبية ، ومواد غذائية للرضع ، وغذاء للرضع ، 

ومكمالت األطعمة المغذية ، ومكمالت األطعمة المغذية الطبية وليس لألغراض الطبية 

، والمكمالت الغذائية للطب وليس لألغراض الطبية ، والمكمالت الغذائية ألغراض 

ضرات التغذية ومستحضرات الستخدامها كمواد مضافة للغذاء التغذية ، مستح

لالستهالك البشري ]العالج[ ، والمستنبتات للكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغراض 

الطبية ، ومستنبتات بكتيريا التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، ومستحضرات 

ات مستنبتات بكتيريا الكائنات العضوية الدقيقة ليست لألغراض الطبية ، ومستحضر

التغذية الرمية ليست ألغراض طبية ، والمواد البكتيرية لألغراض الصناعية ، وبكتيريا 

لالستخدام في صناعة األغذية ، وبكتيريا البروبيوتيك لصناعة االغذية ، 

والمستحضرات البكتيرية لصناعة االغذية ، ومستنبتات البكتيريا الستخدامها كمضافات 

ستحضرات ومستنبتات البكتيريا بخالف المستخدف لألغراض الطبية ، غذائية ، وم

مستحضرات الحليب والبكتيريا المستخدمة في صنع المواد الغذائية ، مضادة التأكسد ، 

واألحماض الدهنية ، والبروتينات ، واالنزيمات ، وليبوزومات ، ومستنبتات الكائنات 

ي وتراكيب البروبيوتيك ، وكلها لالستخدام العضوية الدقيقة ، و بكتيريا الحامض اللبن

في تصنيع المستحضرات الصيدالنية ، والمنتجات البيطرية ، ومكونات النظم الغذائية 

لإلنسان ، وأغذية للمواليد الجدد ، والمضافات الغذائية ، والمكمالت الغذائية ، وأغذية 
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غذية ، وبكتيريا تكميلية ، والمكمالت الغذائية لألغراض الطبية واألطعمة الم

البروبيوتيك لصناعة االغذية ، وتركيبات بكتيرية بروبيوتيكية ]لألغراض الغير الطبية[ 

، والمنتجات واالنزيمات والمضافات للتخمير ، ومستخلصات التخمر لألغراض 

الصناعية ، ومستنبتات لكائنات عضوية دقيقة المستخدمة في تخمير العلف ، 

روبيوتيكية لالستخدام الطبي والحيواني ، واألسمدة ، ومستحضرات البكتيرية الب

والمنتجات والمستحضرات الصيدالنية وشبه الصيدالنية ، بما في ذلك أمراض النساء 

وأمراض المسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي والمناعية وأمراض القلب 

تجات العظام واألوعية الدموية واألمراض الجلدية والنظافة الفموية ومستحضرات ومن

والمفاصل ، ومستحضرات ومنتجات الصحية والنظافة الصحية لألغراض الطبية ، 

والمغذيات ، والتكافيليات ، والتغذية ، والبروبيوتيك ، والبريبايوتك ، والمعالجة المثلية ، 

والمستحضرات والمنتجات البيطرية ، والمضافات والمكمالت الغذائية ، والمواد 

عادن الغذائية ، والمغذيات ، والمضافات ، والفيتامينات ، ومضادات الغذائية ، والم

االكسدة ، والنباتات البكتيرية الترميمية واألدوية والمستحضرات المثلية )كلها ألغراض 

طبية وغير طبية( ، والمكمالت الغذائية من االنزيمات والبروتينات ، والمضافات 

اجات الغذائية الخاصة ، والمكمالت الغذائية والمكمالت الغذائية لألشخاص ذوي االحتي

العشبية لألشخاص ذوي المتطلبات الغذائية الخاصة ، والمشروبات المكملة للتغذية ، 

والمكمالت الغذائية لالستخدام الطبي ، والمواد الغذائية التكميلية في النظام غذائي 

الغذائية ومالحق التغذية لإلنسان ، والمضافات والمكمالت الغذائية بما في ذلك المواد 

لألطفال الرضع ، واألطعمة المغذية لغير األغراض الطبية ، ومستنبتات الكائنات 

العضوية الدقيقة لالستخدام الطبي ، ومستنبتات البكتيريا الرميمية لالستخدام الطبي ، 

ومستحضرات الكائنات العضوية الدقيقة لألغراض الطبية ، ومستحضرات مستنبتات 

ريا لالستخدام الطبي ألجل تحقيق الربح ، والمكمالت الغذائية للحيوانات ، البكتي

ومكمالت البروتين للحيوانات ، والمكمالت المعدنية إلطعام المواشي ، ومبيدات 

الفطريات ، مبيدات األعشاب ، المبيدات الحشرات ، ومانعات الخمج ، ومنتجات الورق 

نظيف ، والنظافة الصحية والرعاية الرطب المشبعة بالمستحضرات المطهرة لت

باألشخاص ، والمناديل المشبعة بالمستحضرات المطهرة ، ومناديل الوجه المشبعة 

 (. 20بالمستحضرات المطهرة ، والمناديل الصحية؛ حق االمتياز والواردة بالفئة ) 
 

166933العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  92532بلوك ) 2 3 9م و القطعة رق 92532بلوك  2قطعة رقم  04ش 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 21 - 20 -96 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الدهانات بكافه انواعها الوارده بالفئه   - 3الفئة 

 96المنتجات الوارده بالفئه   - 96الفئة 

 3نات الوارده بالفئه فى مجال الدها 20االستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 20الفئة 

 3فى مجال الفئه  21التعبئه والتغليف الواردة بالفئه   - 21الفئة 
 

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

هاوغير 331653العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -والحروف ورسم العبوة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5225210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة البويات و الصناعات الكمياويه ) باكين ( شركة مساهمة مصرية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش المصانع االميريه قسم شرطه الزيتون القاهره9

 20 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96المطبوعات و المشورات الوارده بالفئه   - 96الفئة 

 دون غيرها 20الدعايه و االعالن الوارده في مجال الفئه   - 20الفئة 
 

وغيرها 333553العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 - 169عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  3462 -00452مينا بوليس منيسوتا  2960 -نيكوليت مول تي بي اس  9555

 المتحدة االمريكية 

 20 - 36 -30 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

حقائب الحمل لجميع ا لغايات؛ الحقائب الرياضية؛ الحقائب القماشية  - 92الفئة 

االسطوانية؛ الحقائب االسطوانية؛ حقائب الشاطئ؛ حقائب الظهر وحقائب الحمل؛ 

الخصر؛ محافظ المعصم، المطالت؛ عصي الرحالت؛ الحقائب المعدة خصيصا حقائب 

 لحصائر اليوغا؛ مناشف اليوغا المعدة خصيصا لحصائر اليوغا

 

المالبس، تحديدا: المالبس العلوية والمالبس السفلية؛ القمصان الفضفاضة  - 30الفئة 

دم؛ الفساتين؛ وسراويل التعرق؛ بدالت اإلحماء؛ المالبس الضيقة؛ مدفئات الق

الصدارات؛ المالبس الخارجية، تحديدا: المعاطف والقبعات ومدفئات الرقبة ومدفئات 

االذن ومدفئات األيدي واألقنعة والقفازات وبطانات القفازات والقفافيز؛ المالبس 

التحتية؛ الصدريات الرياضية؛ المالبس الداخلية الحرارية؛ مالبس النوم؛ المالبس 

ئية؛ مالبس الراحة؛ مالبس السباحة؛ ألبسة القدم؛ أغطية الرأس؛ الداخلية النسا

الجوارب؛ االحزمة؛ عصبات المعصم؛ ألبسة الرقبة، تحديدا: المناديل الكبيرة 

 واألوشحة.

 

إكسسوارات الشعر، تحديدا: عصي الشعر والمجعدات والمشابك الفكية  - 36الفئة 

الشعر والربطات الدائرية المطاطية والمشابك المخلبية والمشابك الكباسة وربطات 

للشعر؛ زينة الشعر على شكل ربطات للشعر؛ زينة الشعر على شكل أمشاط؛ عصبات 

 الذراع

 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تقدم  - 20الفئة 

 تشكيلة واسعة من البضائع االستهالكية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5262666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/54/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردي   -فيفا  -حامد سمير حامد توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -امام نادي النيل ملك / عبد العزيز جوده محفوظ   -شارع المشايه السفلية 

 الدقهلية  -المنصورة 

 20 - 30 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 

 30جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير و ادار و توجيه االعمال و يافطة المحالت  - 20الفئة 

 30 - 92في مجال الفئات  20ة الواردة بالفئة التجارية باعتبارها من االعمال التجاري
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

220 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ستايل ان  -خليل سليمان خليل سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -شارع شهاب  41

 20 - 30 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 

 30جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 30الفئة 

ع عبر وسائل االتصاالت والدعايه والتسويق بالفئه خدمات البيع وعرض السل - 20الفئة 

 30 - 92فى مجال الفئات  20رقم 
 

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

وغيرها  353631العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -بورتال لللتصدير والتوريدات العامة  -عبد المجيد عبد اللطيف وشريكته 

 توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االرضى منطقه الخدمات الشماليه الشرقيه سوق  R20،R26محلين ارقام 

 القاهره الجديده القاهرهاالمتداد بمشروع الرحاب 

 20 - 36 -34 -91 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 

 91منتجات الفئة  - 91الفئة 

 34منتجات الفئة  - 34الفئة 

 36منتجات الفئة  - 36الفئة 

 36،  34،  91،  1فى مجال الفئات  20التصدير والتوريدات العامة بالفئة  - 20الفئة 
 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة باكتكس المحدودة للتجارة الخارجية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة )الدور االرضى( -النزهة  -ش الحجاز 395

 20 - 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39االرضيات والنجيل الصناعية والمشمع لالرضيات الوارد بالفئة   - 39الفئة 

واالستيراد والتصدير فى مجال االرضيات والنجيل  20جميع خدمات الفئة   - 20الفئة 

  39فئة الصناعية والمشمع الوارد بال
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5200560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيةمصرى الجن -فرد  -الزهراء لالستيراد  -محمود زيدان محمود زيدان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعلية -بالمنطقة الصناعاية االولي  3م2061بمساحة 

 20 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الجوارب 30المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 30الفئة 

ماعدا  30في مجال المالبس بالفئة  20االستيراد و التصدير الواردة بالفئة  - 20الفئة 

 الجوارب
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221452 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/54/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -هيرو   -ناجى يحى متولى جمعه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بور فؤاد  -دور السادس مدخل ب مساكن هيئة قناة السويس ال 32بور سعيد شقة 

 بورسعيد 

 20 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30المالبس بالفئة  - 30الفئة 

 (92-30فى مجال الفئة ) 20االستيراد و التصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

هاوغير 56363االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الوطنية لمنتجات الذرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سالم العجوزة جيزة -ش سالم  35

 20 - 29 -25 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31جميع منتجات الفئة  - 31الفئة 

 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 

 29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 

االستيراد والتصدير و التجاره و بيع و شراء و االعمال التجارية الواردة  - 20الفئة 

 29،  25،  31في مجال الفئة  20بالفئة 
 

التنازل عن الحروف  -وغيرها  363336المة مرتبطة مع العالمة رقم الع -االشتراطات        :      

كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -الحوت وشريكته  عبد الفتاح ابراهيم -الشركه االلمانيه اللبنانيه للصناعه  

 توصيه بسيطه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقه  92532بلوك  2-3-9والقطعه رقم  92532بلوك  2قطعه رقم  04شارع 

 مدينه العبور   -الصناعيه االولي 

 20 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الوقايه من الصداء ومواد حفظ  الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه , مواد - 3الفئة 

الخشب من التلف , مواد التلوين , مواد تثبيت األلوان , راتنجات طبيعيه خام , معادن 

في شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعه والفنانين , 

لوث او مثبتات للدهانات , دهانات الومنيوم , اصباغ دهانات مضادة للتلف او الت

الترسبات , دهانات اسبستوس , دهانات مبيدة للبكتريا , دهانات صناعيه ايبوكسيه , 

بويات زيتيه مذابه في وسط غير مائي , مستحضرات مثبته للدهانات , ملونات للدهانات 

طالءات تاسيسيه  -مغلظات الدهانات  -معاجين  -, مواد تثبيت االلوان اساسات الدهان 

طالءات تأسيسية مانعه للتسرب للهياكل القاعديه للمركبات  -ة للمركبات للهياكل القاعدي

, مثبتات لأللوان المائيه ,اصباغ بيضاء ) ملونات او دهانات ( , طالءات لالخشاب ) 

الخدمات الواردة بالفئه  3دهانات ( , مواد تثبيت الوان الخشب وكافه منتجات الفئه رقم 

 3ير في مجال الفئه دون غيرها االستيراد والتصد 20

 20والواردة بالفئه  3االستيراد والتصدير في مجال الفئه  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطه ايجيست للحاصالت الزراعية  توصيه  -محمد حامد الدسوقي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق القاهره اسكندريه الصحراوي مزرعه الجالء ناحيه مريوط العامريه   04

 االسكندريه 

 20 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  20واالستيراد والتصدير بالفئه  29المحاصيل الزراعيه بالفئه  - 29الفئة 

  29المحاصيل الزراعيه بالفئه 

  29في مجال المحاصيل الزراعيه بالفئه  20االستيراد والتصدير بالفئه  - 20الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/51/3591 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -البيالج للصناعات الغذائية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مدينة السادات  -ورش الصناعية السادسة  3914قطعة 

 20 - 23 -25 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 -و طيور الصيد "اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات  - 31الفئة 

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، مربى  -الجيلى  -مستخرجات اللحوم 

الزنجبيل ، البيض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، الزيوت و الشــحوم المعدة 

للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة الفول السوداني، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل 

زيت الزيتون، زيت سمسم ، زيت عباد الشمس ، مرق، طحينة  للطعام، زيت الذرة ،

]معجونة بذور السمسم[، حالوة طحينية ، دهن جوز الهند، الزبدة، زبدة الكاكاو، زبدة 

لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشدة مخفوقة، زبده الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، 

 " 31سجق، جبن، الواردة بالفئة 

ن و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو و ما يقوم مقام الب - 25الفئة 

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

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

يل )حلوى(، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، ، حلويات السكر، حلويات سكرية، الكرام

موسية شوكوالته، موسية حلوى الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، 

منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف 

للكعك صالحة لألكل ،بتى فور )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، 

سكرية، البقسـماط، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل حلويات 

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

التوابل، البهارات، كاتشب ]صلصة[، صلصات ]بهارات[، مايونيز، خردل ، جلوتين 

موسلي )حبوب إفطار من شوفان ملفوف غير )دابوق( للطعام ، القستر )كسترد(، 

مطبوخ مع فواكه(، معكرونة على شكل شرائط، بودنج ، برغل للطعام البشرى ، رقائق 

الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة ]مطحونة[، ذرة ]محمصة[، 

ة أعشاب الحدائق، محفوظة (متبلة)،أعشاب ]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئ

25 " 

المياه المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات  - 23الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

مســتخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه، شــــــراب و مستحضرات أخرى لتحضير 

المشروبات ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل، مشروبات مقطرة ، و جميعـها 

 ".23وارد بالفئة 

الخاصة بالتجارة و األعمال التجارية و  20جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 

خدمات التصدير و االستيراد و الدعاية و اإلعالن و إدارة األعمال و توجيه األعمال و 

 "23،  25،  31جميع هذه الخدمات متعلقة بالمنتجات الوارة فى الفئات 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سنابل  -ابراهيم جمال احمد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مطرية ال -ش المطراوى حاليا  29 -سابقا  21

 20 - 23 -29 -25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 

 29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 

 23جميع منتجات الفئة  - 23الفئة 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال التجارية وخدمات البيع  - 20الفئة 

فى مجال  20االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة  وعرض السلع عبر وسائل

 23، 29،  25الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -احمد الشامي بن سيف الدين 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 دوما -ريف دمشق  -الجمهورية العربية السورية  

 22 - 20 -93 -99 -1 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2كافة منتجات الفئة - 2الفئة 

 1كافة منتجات الفئة  - 1الفئة 

 99كافة منتجات الفئة - 99الفئة 

 93كافة منتجات الفئة - 93الفئة 

 93 -99- 1- 2جال الفئات فى م 20كافة خدمات الفئة  - 20الفئة 

فى االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه )المراوح ،  22االصالحات بالفئة  - 22الفئة 

مراوح الشفط " ابراتور" ، مبردات ماء "كولر " ، مكاوى ، خالطات وعصارات 

فواكه ، مكيفات ، مفاتيح واباريز كهرباء ، اجهزة مستوى السوائل ، مجففات الشعر ، 

، النشافات ، افران الغاز والكهرباء ، المدافىء الكهربائيه وغير الكهربائيه ،  الغساالت

قواطع الكهرباء ، تابلوهات الكهرباء ، الشواحن ، قاتل الحشرات ، مكانس كهربائيه ، 

 ليافات السجاد الكهربائيه ، ماكينات حالقة كهربائيه ، اجهزة الهاتف ، الموبايالت (
 

336331العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -      االشتراطات        :
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/51/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الروابط المصرية  -محمود محمد محمد شلوف وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 برج العرايس التعاون الجيزة 99االول علوي عمارة الدور  2شقة 

 49 - 22 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20دعاية و اعالن الوارد بالفئة  - 20الفئة 

 22خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 22الفئة 

 و التدريب و التعليم 49انتاج الفني الوارد بالفئة  - 49الفئة 
 

التنازل  -:      منح حق خاص على االلوان تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة        االشتراطات 

عن الحروف تى . اتش فى الوضع العادى كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصيه بسيطه  -شركة ايهاب عبد ربه   -ب عبد ربه()شركة مجازر ايها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابه  -قريه إيست دريم -طريق 02ابوغالب ك  

 21 - 20 -31 : المةــــــات العـــفئ
 

 خاصة الطيور و الدواجن المجمدة 31جميع المنتجات - 31الفئة 

  31في مجال الفئه  20المجمدة بالفئه بيع الطيور والدواجن  - 20الفئة 

 31في مجال الفئه  21تعبئه وتجهيز الطيور والدواجن المجمدة بالفئه  - 21الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/59/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسؤليه محدودة -سوشيال لمنتجات البن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  - 9غرفة  -الدور الثالث  -ش د / محمد كامل حسين  32

 21 - 20 -25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25البن بالفئة  - 25الفئة 

 25فى مجال البن الوارد بالفئه  20والتصدير بالفئة االستيراد  - 20الفئة 

 25فى مجال البن الوارد بالفئه  21التعبئة والتغليف بالفئة  - 21الفئة 
 

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

( اس في الوضع العادي sالفنجان وحرف ال )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221521 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى -سمير مصطفى على الشيخ  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الدكتور احمد الجمال بملك محمد مصطفى على الشيخ مركز ادكو  محافظة البحيرة 

 21 - 20 -25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها25شيكوالته للشرب) كاكاو ( الوارد بالفئة  - 25الفئة 

واالعمال التجارية فى مجال  20بيع وشراء الشيكوالته للشرب الوارد بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 25الشيكوالته للشرب بالفئة 

دون  25ال الشيكوالته للشرب بالفئة فى مج 21التعبئة والتغليف بالفئة  - 21الفئة 

 غيرها
 

التنازل عن  الرسم والبيان التجارى كال على  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 165عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -فرد  -طفى على الشيخ  سمير مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الدكتور احمد جمال بملك / محمد مصطفى  على الشيخ مركز ادكو محافظة البحيرة 

 21 - 20 -25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها ) خلطه بيضاء (  25سحلب الوارد بالفئة  - 25الفئة 

دون غيرها ]فى مجال السحلب )  20التجارية بالفئة  بيع وشراء واالعمال - 20الفئة 

 [ 25خلطه بيضاء ( بالفئة 

 ( 25دون غيرها )فى مجال السحلب بالفئة  21التعبئة والتغليف بالفئة   - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5221529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد     -سمير مصطفى على الشيخ  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مركز ادكو   -ش الدكتور احمد الجمال بملك / محمد مصطفى  على الشيخ 

 البحيرة 

 21 - 20 -25 : المةــــــات العـــئف
 

 25كاسترد الوارد بالفئة رقم  - 25الفئة 

فى مجال الكاسترد  20بيع وشراء الكاسترد واالعمال التجارية الوارد بالفئة   - 20الفئة 

 25بالفئة 

 25فى مجال الكاسترد بالفئة  21التعبئة والتغليف بالفئة  - 21الفئة 
 

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

التجارى والرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5225221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطه شركة توصيه  -شركة داليا رضا صديق عامر احمد نعيم وشركاؤها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -ملك محمد كمال عبد العزيز  3محل  9رقم  -ميدان السيد البدوى  -طنطا 

 21 - 20 -1 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 2الفئة 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 1الفئة 

الدعايه واالعالن وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى خدمات   - 20الفئة 

فى مجال  20واالستيراد والتصدير وخدمات البيع بالتجزئه والبيع بالجمله الوارده بالفئه 

 دون غيرها  1-2الفئه 

خدمات النقل والتعبئه والتغليف وتخزين السلع والتوصيالت المالحيه  - 21الفئة 

فى  21الجمركى وخدمات التوزيع بانواعها الوارده بالفئه والشحن بانواعه والتخليص 

 دون غيرها  1-2مجال الفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5200402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/52/3592 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نايل لوجيستكس انترناشيونال ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -مساكن شيراتون المطار  4عمارة  9925مربع  

 21 - 20 : المةــــــات العـــفئ
 

جهزة االتصاالت الواردة فى مجال ا 20االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 20الفئة 

 1بالفئة 

النقل و الشحن بجميع انواعه برى و بحرى و جوى التخليص الجمركى  - 21الفئة 

 21بالفئة رقم 
 

على حدى  ATINEONMEاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة لوجيستكس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5226550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 االمير عوض ابراهيم على ابراهيم /نوارة مكة لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش مسجد عمر بن عبد العزيز _كفر حجازى بملك /عفاف محمد مصطفى عبد  

 المقصود علوان مركز المحلة الكبرى الغربية

 20 - 2 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها2مستحضرات التجميل بالفئة - 2الفئة 

 فى مجال مستحضرات التجميل. 20االستيراد والتصدير بالفئة   - 20الفئة 
 

---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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5216944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -التيمت فاشون وير  -عمر محمد كمال حافظ مدكور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور السابع  -  92سقة رقم  -ب شارع الحجاز  23 -مصر الجديدة 

 43 - 49 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

معارض والتجاريه والوكاالت التجاريه الوارده خدمات الدعايه واالعالن وال - 20الفئة 

 20بالفئه 

خجدمات تنظيم المعارض والمؤتمرات وعروض االعمال الفنيه واالدبيه  - 49الفئة 

 49وعروض االزياء الوارد بالفئه 

 43الخدمت العلميه والتصميم واالبحاث والتقنيه والموضه الوارده بالفئه  - 43الفئة 
 

:      التنازل عن مقطعى العالمة كل على حدىاالشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايجي ليد  -عماد فؤاد عطية شمس الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغريبة  -كفر الزيات  -يم ش السيد عبد الكر 65

 20 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الشاشات الليد الدعائية بالفئة  - 1الفئة 

 1فى مجال الشاشات الليد بالفئة  20خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 20الفئة 
 

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

13363العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة هيومان اى تى سوليوشنز ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدنيه نصر  -بالمنطقة الحرة العامة  Gبلوك  1+ قطعة رقم  Gبلوك  2قطعة رقم 

 القاهرة 

 43 - 22 -1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1البرامج بالفئة رقم   - 1الفئة 

 22خدمات االنترنت بالفئة رقم   - 22الفئة 

 43اعمال التوصيف والتحليل بالفئة رقم   - 43الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

244 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5223629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -نصر وشريكته) هيربال هاوس سنترز (  أحمد محمد عبد القادر محمد ابو ال

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6الحى الثانى _  -المجاورة الخامسة  -ت  91بالدور االرضى بالعقار رقم  9شقه رقم 

 أكتوبر الجيزة

 44 - 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 22خدمه االتصاالت الوارده بالفئه  - 22الفئة 

 دون غيرها 44الخدمات الطبيه الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

-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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5212241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/51/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -)سعيد زكريا السيد عطية ماضى( -جم للبان والحلويات الجافة شركة سويت

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر المحمديه ميت غمر الدقهليه بملك سغيد زكريا السيد عطية 

 21 - 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25حلويات الجافه واللبان بالفئه  - 25الفئة 

 حلويات الجافه واللبان25تعبئة وتغليف فى مجال الفئة  21ات الفئة خدم - 21الفئة 
 

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

113566العالمه رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد عبد الكريم فتيح عبد الفتاح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش اللبينى, المريوطية, الهرم1

 44 - 43 : المةــــــات العـــفئ
 

  43المنتجات الواردة بالفئه  - 43الفئة 

 44المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه  -بوابه الحلول المتكامله للتجاره العامه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه  - 3قطعه رقم  - 25بلوك رقم  -شارع احمد الصاوى  متفرع نمن مكرم عبيد  91

 نصر 

 44 - 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع خدمات الوارده بالفئه   - 43الفئة 

 دون غيرها 44جميع خدمات الفئه  - 44الفئة 
 

----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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5220114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/53/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -فاميلى كيتشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المرحله االولى  -ب 2بالمنطقه  - 2بالمول التجارى رقم  0الوحده التجاريه رقم 

 الجيزه  -الشيخ زايد  -رلى هيلز بف

 42 - 31 : المةــــــات العـــفئ
 

  31المجمدات بجميع انواعها خضراوات وفواكه اسماك الوارد بالفئه  - 31الفئة 

 42المطاعم الوارده بالفئه   - 42الفئة 
 

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 منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5219223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/50/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  3462 -00452مينا بوليس منيسوتا  2960 -نيكوليت مول تي بي اس  9555

 المتحدة االمريكية 

 25 - 31 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية وللحمية؛ المكمالت البروتينية، تحديدا: ألواح البروتين؛  - 0الفئة 

 دام الطبي؛ ألواح الطاقة كمكمالت غذائية.ألواح بدائل الوجبات المعدة لالستخ

 

األلواح البديلة للوجبات التي أساسها الفاكهة؛ األلواح البديلة للوجبات التي  - 31الفئة 

 أساسها الفاكهة لتعزيز الطاقة

 

الواح الحبوب عالية البروتين؛ األلواح البديلة للوجبات التي أساسها  - 25الفئة 

 لتي أساسها الحبوب.الشوكوال؛ ألواح الطاقة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5224322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/52/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تريسكوم هولدينج بي .في

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايه بى هولتن   2405 -  -ان ال  19بوست باص  26رالتيرويج 

 31 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد حمية معدة لالستخدام الطبي و أغذية للرضع و االطفال و المكمالت  - 0الفئة 

 دون غيرها 0الغذائية لالستخدام الطبي فئة 

 دون غيرها 31لبن مسحوق و لبن مسحوق لألكل فئة  - 31الفئة 
 

3315136االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5213220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/56/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكسيانجبنج يانج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جوانجيا فيليج ، كوانجشان تاونشيب ، لينجشيوجيانج سيتى ،  2، جروب  6رقم 

 هونان ، الصين

 93 - 2 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

مسامير ملولبة معدنية؛ صاموالت معدنية؛ براغي معدنية؛ خوابير جدارية  - 6الفئة 

معدنية؛ شفهات معدنية [جلبات]؛ حلقات معدنية؛ زنبركات [خردوات معدنية]؛ سالسل 

معدنية؛ أشغال فنية من معادن غير نفيسة؛ أبازيم من معادن غير نفيسة [خردوات]؛ 

دادة؛ لوحات معدنية لألرقام؛ أقفال معدنية [غير كهربائية]؛ أغلفة مصنوعات ح

[خردوات معدنية]؛ مساند معدنية؛ حلقات معدنية؛ أغطية معدنية للحاويات؛ مواسير 

 6معدنية؛ أوتاد معدنية. بالفئة 

مرشحات )فالتر( لتنظيف هواء التبريد للمكائن؛ أجهزة صرف عوادم  - 2الفئة 

ن؛ أجهزة فصل البخار عن النفط؛ مفاتيح تحكم تدار بالهواء المحركات و المكائ

المضغوط لالالت والمحركات و المكائن؛ قارنات ألعمدة اإلدارة [االت]؛ مشعات 

[لتبريد] المحركات و المكائن؛ اذرع توصيل لالالت و المحركات و المكائن؛ الحنفيات 

االت]؛ معدات إشعال  [ أجزاء أالت أو مكائن أو محركات]؛ مخفضات ضغط [اجزاء

لمحركات االحتراق الداخلي؛ متشعب عوادم المكائن؛ نوابض )زنبركات( [اجزاء 

االت]؛ وصالت [اجزاء من مكائن]؛ مرشحات )فالتر( [أجزاء أالت أو مكائن]؛ 

منظمات [اجزاء االت]؛ مقتصدات وقود للمحركات و المكائن؛ مفاتيح تحكم هيدرولية 

مكائن؛ كاتمات صوت المحركات و المكائن؛ دواليب تنظيم لالالت و المحركات و ال

 2سرعة االالت. بالفئة 

شبكات حقائب للمركبات؛ صرات عجالت المركبات؛ عجالت المركبات؛  - 93الفئة 

عجالت توجيه المركبات؛ وصالت ربط المقطورات للمركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد 

ات في المركبات؛ أثقال توازن المركبات؛ مكابح للمركبات؛ نوابض مخمدة للصدم

لعجالت المركبات؛ صمامات إلطارات المركبات؛ لوحات تشغيل المركبات؛ مقاعد 

للمركبات؛ مقاعد أمان لألطفال، في المركبات؛ قضبان التوائية للمركبات؛أذرع توصيل 

للمركبات البرية بخالف أجزاء المحركات و المكائن؛ إطارات لعجالت المركبات؛ 

دمات لتوقف المركبات؛ هياكل سيارات؛ واقيات صدمات للسيارات؛ مخمدات ص

 93حامالت حقائب للمركبات. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5214221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/3591 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريا كوريا905_ 239يوى دايرو يونجدونجبو جو سول  932

 99 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

غساالت المالبس الكهربائية؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس  - 2الفئة 

الكهربائية  الكهربائية؛ آالت ترتيب المالبس لألغراض المنزلية؛ اجهزة ترتيب المالبس

لألغراض المنزلية ؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس 

الكهربائية ذات العصا؛ الروبوتات؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة؛ مضخات تُدار بالهواء 

المضغوط؛ الضاغطات الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ النشافات الدوارة )غير 

ات الكهربائية لألغراض المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ المسخنة(؛ الخالط

محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس البخار لألغراض المنزلية؛ مكانس الكهربائية 

 اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف.

المراوح الكهربائية؛ المراوح السقفية؛ المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء  - 99الفئة 

الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ األجهزة الكهربائية إلزالة الرطوبة لألغراض المنزلية؛ 

مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه 

لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية 

ت للهواء؛ أجهزة التهوية )التكييف( للتسخين؛ أضواء الشمسية ]للتسخين[؛ منظفا

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ 

الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس 

( لألغراض المنزلية؛ الكهربائية؛ آالت ترتيب المالبس لتنشيف المالبس )الكهربائية

آالت ترتيب المالبس الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة وتعقيم وتبخير 

المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم 

لفالتر وإزالة الروائح الكريهة والمعالجة لمقاومة التجعد للغايات المنزلية؛ المغاسل؛ ا

المضاعفة لمعالجة المياه؛ محطات التحلية وإزالة الملوحة؛ تجهيزات تنقية مياه 

المجاري؛ تجهيزات التنقية الستصالح المياه العادمة وإعادة استخدامها؛ أجهزة تنقية 

ومعالجة المياه العادمة؛ فالتر للمياه العادمة؛ منقيات المياه للصناعة؛ مصابيح للشوارع؛ 

متوهجة؛ مصابيح الفلوريسنت؛ أضواء للسيارات؛ تجهيزات وأجهزة المصابيح ال

التهوية للسيارات؛ مدافئ السيارات؛ أنابيب التمديدات كونها أجزاء من اجهزة التبريد؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

انابيب التمديدات كونها أجزاء من أجهزة التكييف؛ الخراطيم المرنة كونها قطع من 

 أقبية النبيذ الكهربائية لألغراض المنزلية أجهزة التبريد؛ الخراطيم المرنة للمكيفات؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5222224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/51/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

سيتى هوم لالستيراد والتصدير وتصنيع  -احمد محمد عبد الحميد صالح اسماعيل 

 الجنسيةفرد مصرى  -االجهزة الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -حى المغازى ابو حماد ملك هدى محمد شعبان  3محل  

 99 - 1 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 51جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 

 99جميع منتجات الفئة  - 99الفئة 
 

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

193951مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5229506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/99/3592 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامن  شركة -عدنان محمود صوفان وشريكه  -ِ  دايا لألستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق الجيش رشدى االسكندريه  343

 99 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 

 99جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 99الفئة 
 

 نماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بال


