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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -االئتمان  شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقي  -ش عقبه ابن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع خدمات الفئه  - 96الفئة 
 

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

394583قم مع العالمة ر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه   -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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3 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه   -الئتمان شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه   -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935835 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه   -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

االشتراطات        :      منح خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935577 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركه مساهمه مصرية -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع عقبة بن نافع  6

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96خدمات االئتمان الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936387 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين   -بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر    -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الشئون المالية و الشؤون العقارية و -خدمات التأمين ، الشؤون التمويلية  - 96الفئة 

 96جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936385 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

أسست وقائمة طبقا لقوانين شركة مساهمة مصرية ت -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

عقارية و خدمات التأمين ، الشؤون التمويلية ، الشؤون المالية و الشؤون ال - 96الفئة 

 96جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

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

399853العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936357 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة نصر  -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

لتأمين ، الشؤون المالية و الشؤون العقارية و جميع الخدمات خدمات ا - 96الفئة 

 دون غيرها 96الواردة بالفئة رقم 
 

399854االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/78/9733 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م 

 لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى دولة االمارات العربية المتحدة 67333ص.ب 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

لتمويلية الشئون المالية والشئون العقارية وجميع خدمات التامين الشئون ا - 96الفئة 

 دون غيرها 96الخدمات الواردة بالفئة رقم 
 

كال على حدة aihh ka  MOMLLAMاالشتراطات        :      التنازل عن مول الدقهلية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا 

 لقوانين دوله االمارات العربيه المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ,دولة االمارات العربية المتحدة 67333ص.ب 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

التامين ,الشئون التمويلية ,الشئون المالية والشئون العقارية وجميع خدمات  - 96الفئة 

 96الخدمات الواردة بالفئة رقم
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعي العالمه كال علي حدي 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/78/9733 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا -شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.ذ.م 

 لقوانين دوله االمارات العربيه المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى .دولة االمارات العربية المتحدة 67333ص.ب 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

,الشئون التمويلية, الشئون المالية ,والشئون العقارية وجميع  خدمات التامين - 96الفئة 

 .96الخدمات الواردة بالفئة رقم
 

التنازل عن مقطع العالمه )  - 489885االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

المنصوره ( في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة  االمارات العربيه المتحده -دبي  - 67333ص.ب  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الشون الماليه والشئون العقاريه وجميع  -الشئون التمويليه  -خدمات التأمين  - 96الفئة 

 96الخدمات الواردة بالفئه رقم 

 
 

التنازل عن مقاطع 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عربيه المتحدهدبي _ االمارات ال - 67333ص.ب  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين الشئون التمويليه الشون الماليه والشئون العقاريه وجميع  - 96الفئة 

 دون غيرها 96الخدمات الواردة بالفئه 

 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

15 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    7937300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تحدهاالمارات العربيه الم -دبي  - 67333ص.ب  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الشون الماليه والشئون العقاريه وجميع  -الشئون التمويليه  -خدمات التأمين  - 96الفئة 

 96الخدمات الواردة بالفئه رقم 

 
 

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

حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

16 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة  االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده -دبي  - 67333ص.ب  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الشون الماليه والشئون العقاريه وجميع  -الشئون التمويليه  -خدمات التأمين  - 96الفئة 

 96الخدمات الواردة بالفئه رقم 

 
 

مقاطع العالمة كال على التنازل عن  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة  االمارات العربيه المتحده -دبي  - 67333ص.ب  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الشون الماليه والشئون العقاريه وجميع  -الشئون التمويليه  -خدمات التأمين  - 96الفئة 

 96الخدمات الواردة بالفئه رقم 

 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -عالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك ال

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية-ثري ماركتيرز للخدمات التسويقيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش لبنان المهندسين الجيزه 58

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96االسثمار العقاري بالفئة  - 96الفئة 
 

 -كال على حدة فى الوضع العادى  t t tاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف تى تى ام 

دامها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخ -التنازل عن البيانات التجارية على حدة 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ديل ،انك   شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ت المتحدة االمريكية الواليا 03639وان ديل واى راوند روك تكساس 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التمويل تمويل مشتريات المستهلكين توفير التمويل التاجيرى لمعدات  - 96الفئة 

تكنولوجيا المعلومات واجهزة الكمبيوتر وخوادم الكمبيوتر ومعدات تخزين البيانات 

التمويلى التاجير االئتمانى خدمات ومعدات شبكات الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر التاجير 

المعلومات المالية خدمات المعلومات والبيانات المالية وخدمات النصح والخدمات 

 دون غيرها 96االستشارية فئة 
 

4334391االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤوليه قائمه ومنظمه بموجب القوانين  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 المرعيه في الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 38379ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  3855

 الواليات المتحدة االمريكية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛ الخدمات المالية؛ الشؤون النقدية؛  - 96الفئة 

الخدمات النقدية؛ خدمات المعالجة المالية؛ خدمات المعالجة النقدية؛ خدمات الدفع؛ 

تنفيذ المعامالت؛ خدمات تحويل األموال؛ خدمات  خدمات االئتمان والقروض؛ خدمات

الحسابات؛ التأمين؛ الشؤون العقارية؛ خدمات السمسرة؛ استرداد القسائم التي تخص 

 الغير لتسديد قيمتها.
 

وغيرها  383893االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/73/9739 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش يابانية -ميتسوبيشى هيفى اندستريز ، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  3935 - 373كو طوكيو  -تشومى ، ميناتو  - 9، كونان  5 - 36

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

نشاء؛ خدمات تركيب وييانة وإيال  طوايين الهواء خدمات اإل - 90الفئة 

وتوربينات الريا ؛ خدمات اإلشراف على إنشاء المباني خدمات تشغيل وفحص أو 

ييانة معدات البناء خدمات مراقبة تشغيل معدات البناء عن بعد؛ خدمات بناء السفن؛ 

الشحن خدمات إيال  أو ييانة السفن؛ خدمات إيال  أو ييانة أجهزة ومكنات 

والتفريغ؛ خدمات إيال  أو ييانة أجهزة اإلنذار ضد الحريق؛ خدمات إيال  أو 

ييانة المراجل؛ خدمات إيال  أو ييانة المضخات خدمات إيال  أو ييانة أجهزة 

تكييف الهواء؛ خدمات إيال  أو ييانة محركات اإليتراق الداخلي أو التوربينات 

ت المحركات الكهربائية خدمات إيال  أو الغازية؛ خدمات إيال  أو ييانة اآلال

ييانة آالت وأجهزة توزيع القدرة أو التحكم بها؛ خدمات إيال  أو ييانة مولدات 

خدمات إيال  أو ييانة األفران الصناعية؛ خدمات إيال  أو ييانة آالت وأنظمة 

تصنيع الدارات المتكاملة؛ خدمات إيال  أو ييانة آالت وأنظمة تصنيع شبه 

ت خدمات إيال  أو ييانة المخازن؛ خدمات إيال  أو ييانة آالت مويال

واألجهزة اإللكترونية خدمات إيال  أو ييانة أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك الدوائر 

اإللكترونية، األقراص الم مغنطة وأجهزتها الملحقة المسجلة مع ويدات المعالجة 

  أو ييانة آالت وأجهزة المركزية المعالجات وبرامج الكمبيوتر؛ خدمات إيال

االتصاالت السلكية والالسلكية )غير أجهزة الهواتف ومستقبالت الراديو ومستقبالت 

خدمات ايال  او  -التلفزيون (؛ خدمات إيال  أو ييانة المحركات الكهربائية 

خدمات ايال  او ييانة مولدات  -ييانة االت واجهزة توزيع القدرة او التحكم بها 

مات إيال  أو ييانة األجهزة والمعدات المخبرية خدمات إيال  أو القدرة؛ خد

ييانة آالت ومعدات القياس واإلختبار؛ خدمات إيال  أو ييانة آالت وأجهزة 

المعالجة الكيميائية خدمات إيال  أو ييانة آالت وعدد ينع األدوات المعدنية؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

ييانة االت وانظمة  خدمات ايال  او -خدمات ايال  او ييانة االفران الصناعية 

خدمات ايال  او ييانة االت وانظمة تصنيع شبه  -تصنيع الدارات المتكاملة 

خدمات ايال  او ييانة آالت  -خدمات ايال  او ييانة المخازن  -مويالت 

وانظمة االت وأجهزة رص الفضالت؛ خدمات إيال  أو ييانة المصانع الكيميائية؛ 

درة المائية، الحرارية، النووية وغيرها.بالفئة رقم خدمات إيال  أو ييانة مصانع الق

90  
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7997088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/70/9735 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية -م  بى اتش  يونيبر هولدينج جي ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -دولسدورف  87803,  3اي اون بالزا 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تركيب  -خدمات تركيب وتصليح وييانة انظمة امداد الكهرباء  - 90الفئة 

 90وتصليح وييانة انظمة امداد الغاز 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 - 369 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7983390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/37/9736 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب المنطقة الصناعية الثانية السادس من أكتوبر  الجيزة 383

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة وييانة وأيال  جميع األجهزة المنزلية والكهربائية والمحمولة  - 90الفئة 

وااللكترونية والحاسبية وانشاء المباني وخدمات التركيب او التجميع وجميع منتجات 

 90الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علن االلوان الموضحة بالنماذح  -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980786 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/79/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -اليانس الندرى سيستمز ال ال سى 

 لقوانين والية ديالوير

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 7337 -  58303والية ويسكونسن ’ ريبون ’ شيبرد ستريت 

 االمريكية

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

تقديم خدمات غسيل المالبس وخدمات الغسيل والتجفيف وخدمات تاجير  - 90الفئة 

 دون غيرها 90االت الغسيل والتجفيف بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7960983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سوبر تكس سيتشنرى )محمد نبيل محمد على سريو وشركاة تضامن( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديدة  -ش الماظة  8

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

اليال  وخدمات التركيب او التجميع وجميع خدمات انشاء المبانى وا - 90الفئة 

  90الخدمات الواردة الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -كونكريت لألنشاءات واالسكان   -عمرو محمد عبد القادر عبد الوايد 

 جنسية مصرى ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول  - 5البنفسج  339

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90خدمات انشاءات المبانى الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

394191االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    7930569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -جولدن بيراميدز بالزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -هليوبوليس -ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  9

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90الواردة بالفئه الخدمات   - 90الفئة 
 

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

وغيرها  694663
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ذات مسئوليه محدوده  -كامله وافيوت انظمه مت

 الواليات المتحدة االمريكية -والية ديكوتا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  50973فرست افي سي بي واترتاون ثاوث ديكوتا  95

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

نه وايال  وسائل القياس معلومات االيال  وتاجير وسائل تركيب وييا - 90الفئة 

 دون غيرها 90القياس ازاله التداخل في معدات الكهربائيه بالفئه 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

العادى كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    7935955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب المنطقة الصناعية الثانية السادس من اكتوبر الجيزة 383

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة وييانة وايال  جميع االجهزة المنزلية والكهربائية والمحمولة  - 90الفئة 

وااللكترونية والحاسبية وانشاء المبانى وخدمات التركيب او التجميع وجميع خدمات 

 90الفئة 
 

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

649894بالعالمة رقم



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -السادس من اكتوبر  -ب المنطقة الصناعية الثانية 383

 90 : المةــــــات العـــئف
 

خدمة وييانة وأيال  جميع االجهزة المنزلية والكهربائية والمحمولة  - 90الفئة 

وااللكترونية والحاسبية وانشاء المبانى وخدمات التركيب أو التجميع وجميع منتجات 

 90الفئة
 

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

IL  hIH الين 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ثانية السادس من اكتوبر الجيزةب المنطقة الصناعية ال 383

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة وييانة وايال  جميع االجهزة المنزلية والكهربائية والمحمولة  - 90الفئة 

وااللكترونية والحاسبية وانشاء المبانى وخدمات التركيب أو التجميع وجميع خدمات 

 90الفئة
 

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

sALC  EhiSالتنازل عن سوبر كالس  - 649894بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935538 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة شركة  --شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الساس من اكتوبر / الجيزة  -ب المنطقة الصناعية الثانية  383قطعة رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال جميع األجهزة  90خدمة وييانة و أيال  بالفئة   - 90الفئة 

الحاسبية وإنشاء المباني وخدمات المنزلية والكهربائية والمحمولة وااللكترونية و

 . 90التركيب أوالتجميع وجميع خدمات الفئة 
 

-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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930568 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تأسست بموجب قوانين  -فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن )فيفا( 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زيوريخ ، سويسرا 3788،  97استراس  -فيفا 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات محطات الصيانة، أي، تنظيف، وتزليق، وييانة وإيال   - 90الفئة 

المعالجة ضد الصدأ للمركبات، والمحركات واآلالت؛ غسل الطائرات  المركبات؛

والمقطورات، وتلميعها، وتشحيمها، وييانتها، وإياليها؛ غسل المركبات ذات 

المحرك؛ ييانة وإيال  إطارات المركبات؛ إعادة تركيب إطارات المركبات 

)األجهزة(؛  وإياليها؛ تركيب وييانة شبكات االتصاالت اإللكترونية الالسلكية

تركيب الحواسيب وإياليها؛ خدمات تشييد المباني وترميم المباني؛ تركيب مباني 

ترفيهية ومباني تجارية ومباني مكتبية، يخوت فاخرة، وقوارب؛ إنشاء وتركيب 

وإيال  المالعب الرياضية المصنوعة من أعشاب يناعية أو طبيعية؛ إنشاء، إنشاء 

نشاء خط أنابيب وييانته؛ استغالل يقول النفط والغاز؛ محطة توليد قدرة، وييانتها؛ إ

تركيب وتجميع هياكل إلنتاج النفط الخام؛ تركيب جهاز إلنتاج النفط؛ تركيب أنظمة 

لتوليد الطاقة الشمسية؛ تركيب أنظمة لتوليد طاقة الريا ؛ تركيب أنظمة لتوليد الطاقة 

 دون غيرها 90فئة الهيدروليكية؛ خدمات استخراج المعادن. الواردة بال
 

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

135399
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدوده شركة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -ش جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ   337فيال 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة -رويترز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ئى بيه   5   38د  كانى وارف لندن ئى ساوث كولوني 97ذا طوسون رويترز  بيلدينغ 

 المملكة المتحدة

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت، وبخايةً، توفير توييالت خاية عبر شبكات كمبيوتر  - 93الفئة 

دولية؛ االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، وبخايةً، النقل اإللكتروني للبيانات 

لطرفيات الحاسوبية؛ نقل البيانات والرسائل والمعلومات والرسائل والوثائق عبر ا

 93والصور عبر الكمبيوتر؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ النقل اإللكتروني للرسائل فئة 

 دون غيرها
 

311594االشتراطات        :      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 - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903756 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

37/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة محدودة المسئولية  -شركة فودافون جروب بى إل سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  938فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيوبروى ، بيركشير ار جي  

 المتحدة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت واالتصاالت المتحركة والثابتة وخدمات االتصاالت عبر  - 93الفئة 

الهاتف وعبر األقمار الصناعية واالتصاالت عبر الهواتف الخلوية واالتصال عبر 

الهواتف الالسلكية والخلوية والفاكس الالسلكي وأجهزة النداء الالسلكية واالتصال 

أجير أجهزة االتصاالت والراديو والهاتف الالسلكي الالسلكي ، إيجار واستئجار وت

والفاكس الالسلكي ، اتصال البيانات عبر الراديو وعبر االتصاالت وعبر األقمار 

الصناعية ، اإلرسال واالستقبال عبر الراديو ، إرسال واستقبال خدمات االتصال 

عبر االنترنت الصوتي ، خدمات االتصال واالتصاالت عبر شبكات كمبيوتر عالمية أو 

، تجميع الرسائل عبر الهواتف والهواتف المتحركة وإرسال وتوييل واستقبال الصوت 

والبيانات والصور ، خدمات الرد على الهاتف وخدمات البريد االلكتروني لآلخرين ، 

خدمات النداء اآللي عبر الراديو او التليفون او وسائل االتصال اليكترونيه االخرى، 

نات ، خدمات الترقيم الشخصي ، إعارة أجهزة االتصاالت البديلة في خدمات التليفو

يالة األعطال أو الفقدان أو السرقة ، توفير خدمات االنترنت تحديداً خدمات الويول 

لإلنترنت ، اتصاالت المعلومات )بما في ذلك يفحات الويب( ، خدمات البريد 

بما في ذلك تلك الخدمات التي االلكتروني ، توفير خدمات بروتوكول تطبيق السلكي 

تستخدم قناة اتصال آمنة ، توفير شاشات عرض مخصصة على أجهزة االتصاالت ، 

خدمات االتصاالت واالتصال لتحديد مواقع وتتبع األشخاص واألشياء ، توفير خدمات 

الدالئل الهاتفية ، خدمات توجيه وتوييل االتصاالت عن بعد ، خدمات تبادل البيانات ، 

البيانات بواسطة االتصاالت ، تدفق البيانات ، خدمات نقل البيانات ، خدمات بث نقل 

البيانات ، بث أو نقل برامج الراديو والتلفزيون ، نقل محتوى الصوت والفيديو الرقمي 

متعددة الوسائط بواسطة االتصاالت ، النقل االلكتروني لملفات الصوت والفيديو عبر 

بكات االتصاالت االلكترونية ، نقل األخبار ومعلومات شبكات كمبيوتر وغيرها من ش

عن أخبار اليوم ، توييل الموسيقى الرقمية بواسطة االتصاالت ، توفير ويول لمواقع 

الشبكات االجتماعية ، ارسال الفيديو عند الطلب وخدمات التليكس وخدمات البث النصى 

ئل تحديداً إرسال وخدمات التلكس وخدمات البث النصي ، خدمات إرسال الرسا

واستقبال وإعادة إرسال الرسائل في ييغة نصوص أو يوت أو رسوم بيانية أو فيديو 

أو تركيبة من هذه الصيغ ، خدمات إرسال الرسائل المويدة ، خدمات البريد الصوتي ، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 دعد

توفير خدمات شبكات البيانات ، خدمات عقد المؤتمرات المرئية ، خدمات االتصاالت 

ير توييالت االتصاالت باالنترنت أو قواعد البيانات ، نقل الرسائل المرئية ، توف

والبيانات والصور عبر الكمبيوتر ، خدمات االتصال بالكمبيوتر ، توفير وإدارة 

المؤتمرات االلكترونية ، توفير واستئجار وقت الويول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر 

الكمبيوتر والترويج وكتالوجات الخدمة وشبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال التفاعلية ب

ومعلومات واالبحاث المحوسبة والمواد المرجعية ، توفير المعلومات المتعلقة بالخدمات 

 93المذكورة آنفاً. بالفئة 
 

وغيرها 458688العالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدودة مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين  -ليكويد تيليكومونيكايشنز ليمتد 

 إنجلترا وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى اف المملكه المتحده  9ايه  8نيو ستريت سكوير لندن اى سى  6

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 ---- - 93الفئة 

" خدمات االتصاالت، خدمات البث ،خدمات النقل اإللكترونية واالتصاالت ، خدمات 

بث التلفزيون عبراإلنترنت و خدمات بروتوكول إالنترنت للتلفزيون عبر اإلنترنت ، 

لصور ، الصوتيات ، خدمات بث الفيديو عند الطلب ، خدمات نقل الوثائق ، الرسائل ، ا

االيوات ، النصوص ، السمعيات ، الفيديو واالتصاالت اإللكترونية، والبيانات 

والمعلومات عن طريق بروتوكول اإلنترنت الرقمي ، و االجهزة االكترونية و 

الحاسوبية و الكبالت و البيجر و خدمات الطباعة عن بعد ، خدمات البريد االلكتروني 

د اإللكتروني ، خدمات جهاز الفاكس ، خدمات التلفزيون ، عن بعد، خدمات البري

خدمات الموجات الدقيقة ، و شعاع الليزر ، االتصاالت عبر األقمار الصناعية ، خدمات 

ربط الموجات ، خدمات الوسائل األرضية و سائل االتصاالت الرقمية أو الكبلية أو 

كية ؛ خدمات توفير النصوص الالسلكية أو الخلوية أو السلكية ، والوسائل الالسل

والبيانات و الرسومات، والصور والفيديو والرسائل عن طريق االتصاالت السلكية 

والالسلكية وأجهزة االتصاالت بما في ذلك الهواتف النقالة واإلنترنت وأجهزة 

(وأجهزة التلفزيون وأجهزة sDAPالكمبيوتر، و أجهزة المساعد الرقمي الشخصي )

رسال ، خدمات البريد اإللكتروني خدمات االختيار المسبق للناقل؛ الراديو و و اال

االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الرقمية المتعلقة باإلنترنت ؛ االتصاالت 

السلكية والالسلكية للمعلومات )بما في ذلك يفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر والبيانات 

تطبيقات ؛ توفير ويول المستخدمين إلى ؛ توفير اإلنترنت والخدمات الرقمية وال

اإلنترنت )مقدمي الخدمات( ؛ توفر ويالت االتصاالت السلكية والالسلكية لشبكة 

اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ الويول إلى الخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ، 

بيوتر خدمات االتصاالت لتبادل البيانات في شكل إلكتروني خدمات نقل بيانات الكم

خدمات الربط بنك. فحص البيانات؛ خدمات لإلرسال اإللكتروني للبيانات ؛ توفير سبل 

الويول إلى قواعد البيانات الحاسوبية. التخزين الممغنطة والرقمية من المعدات 

البيانات والخدمات؛ توفير مرافق االتصاالت لتبادل البيانات عن طريق الوسائل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

التصاالت لتبادل وتخزين البيانات الرقمية؛ توفير روابط اإللكترونية. توفير مرافق ا

البيانات اإللكترونية ؛ االستشارات ، وتوفير المعلومات والمشورة المتعلقة بجميع 

 93الخدمات المذكورة أعاله ؛ الخدمات الملحقة والمتصلة بـالسابق والوارد بالفئه 

 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -علي حدا  CChCEkaاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها  - 391549
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

ودة مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين ليكويد تيليكومونيكايشنز ليمتد .. شركه ذات مسئوليه محد

 إنجلترا وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى اف ,المملكه المتحده  9ايه  8نيو ستريت سكوير, لندن اى سى  6

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 ---- - 93الفئة 

---- 

خدمات " خدمات االتصاالت، خدمات البث ،خدمات النقل اإللكترونية واالتصاالت ، 

بث التلفزيون عبراإلنترنت و خدمات بروتوكول إالنترنت للتلفزيون عبر اإلنترنت ، 

خدمات بث الفيديو عند الطلب ، خدمات نقل الوثائق ، الرسائل ، الصور ، الصوتيات ، 

االيوات ، النصوص ، السمعيات ، الفيديو واالتصاالت اإللكترونية، والبيانات 

كول اإلنترنت الرقمي ، و االجهزة االكترونية و والمعلومات عن طريق بروتو

الحاسوبية و الكبالت و البيجر و خدمات الطباعة عن بعد ، خدمات البريد االلكتروني 

عن بعد، خدمات البريد اإللكتروني ، خدمات جهاز الفاكس ، خدمات التلفزيون ، 

الصناعية ، خدمات  خدمات الموجات الدقيقة ، و شعاع الليزر ، االتصاالت عبر األقمار

ربط الموجات ، خدمات الوسائل األرضية و سائل االتصاالت الرقمية أو الكبلية أو 

الالسلكية أو الخلوية أو السلكية ، والوسائل الالسلكية ؛ خدمات توفير النصوص 

والبيانات و الرسومات، والصور والفيديو والرسائل عن طريق االتصاالت السلكية 

ة االتصاالت بما في ذلك الهواتف النقالة واإلنترنت وأجهزة والالسلكية وأجهز

(وأجهزة التلفزيون وأجهزة sDAPالكمبيوتر، و أجهزة المساعد الرقمي الشخصي )

الراديو و و االرسال ، خدمات البريد اإللكتروني خدمات االختيار المسبق للناقل؛ 

ة باإلنترنت ؛ االتصاالت االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الرقمية المتعلق

السلكية والالسلكية للمعلومات )بما في ذلك يفحات الويب( وبرامج الكمبيوتر والبيانات 

؛ توفير اإلنترنت والخدمات الرقمية والتطبيقات ؛ توفير ويول المستخدمين إلى 

اإلنترنت )مقدمي الخدمات( ؛ توفر ويالت االتصاالت السلكية والالسلكية لشبكة 

رنت أو قواعد البيانات؛ الويول إلى الخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ، اإلنت

خدمات االتصاالت لتبادل البيانات في شكل إلكتروني خدمات نقل بيانات الكمبيوتر 

خدمات الربط بنك. فحص البيانات؛ خدمات لإلرسال اإللكتروني للبيانات ؛ توفير سبل 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

وبية. التخزين الممغنطة والرقمية من المعدات الويول إلى قواعد البيانات الحاس

البيانات والخدمات؛ توفير مرافق االتصاالت لتبادل البيانات عن طريق الوسائل 

اإللكترونية. توفير مرافق االتصاالت لتبادل وتخزين البيانات الرقمية؛ توفير روابط 

المتعلقة بجميع  البيانات اإللكترونية ؛ االستشارات ، وتوفير المعلومات والمشورة

 الخدمات المذكورة أعاله ؛ الخدمات الملحقة والمتصلة بـالسابق"" 
 

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

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم -علي حدا  CChCEkaالتنازل عن  -باستخدامها في مجموعها 

394168
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات سئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ليكويد تيليكومونيكايشنز ليمتد 

 انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى اف ، المملكه المتحده  9ايه  8، لندن اى سى نيو ستريت سكوير  6

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

"االتصاالت السلكية والالسلكية و نقل البيانات ، تبادل البيانات اإللكترونية   - 93الفئة 

؛، خدمات نقل البيانات ، خدمات ارسال البيانات ، خدمات تخزين البيانات ، خدمات 

 93لسلكية والالسلكية ، خدمات االتصاالت" بالفئة انشاء االتصاالت ا
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ليكويد تيليكومونيكايشنز ليمتد 

 انجلترا وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى اف ، المملكه المتحده  9ايه  8نيو ستريت سكوير ، لندن اى سى  6

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 93الفئة 

والالسلكية و نقل البيانات ، تبادل البيانات اإللكترونية ؛، خدمات "االتصاالت السلكية 

نقل البيانات ، خدمات ارسال البيانات ، خدمات تخزين البيانات ، خدمات انشاء 

 93االتصاالت السلكية والالسلكية ، خدمات االتصاالت" بالفئة 
 

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى  -باستخدامها مجمعة 

394136
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  الشركة الدولية ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -الدور االول  D9المبنى رقم  38B73بلوك رقم 

 كايروفيستسفال سيتى  -الجنا  الجنوبى 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93بالفئه رقم جميع الخدمات الوارده  - 93الفئة 
 

وغيرها  311193االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  - المستقبل للقنوات الفضائية واالذاعية )مجموعة قنوات مصر( ش م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6المنطقة الحرة االعالمية مدينة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 
 

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

 -التنازل عن الحروف وعن كلمة دراما كال على حدى وفى الوضع العادى  -مها مجمعة باستخدا

696851العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصرية شركة مساه -فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -  المحور المركزى  35/9موقع قسم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    7936993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  35/9الموقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93 الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -مركزى  ج المحور ال 35/9الموقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج المحور المركزى مدينة السادس من اكتوبر 35/9الموقع رقم

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

:      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ر المركزى ج المحو 35/9الموقع رقم

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -  المحور المركزى  35/9موقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

661541شتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -  المحور المركزى  35/9م الموقع رق

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -  المحور المركزى  35/9موقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93لخدمات الواردة بالفئة رقم جميع ا - 93الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -  المحور المركزى  35/9موقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    7930933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسؤليه محدوده مؤسسه طبقا لقانون الشركات لواليه  -جوجل ال ال سي 

 ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحده االمريكيهالوال 38789امفيثيتر باركواي ,ماونتين فيو ,كاليفورنيا  3677

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد ,ارسال البيانات عبر شبكه ياسوب عالميه  - 93الفئة 

 93,تدفق المواد السمعيه والبصريه والسمعبصريه عبر شبكه الحاسوب والوارده بالفئه 

 وال ترد ضمن فات اخري 
 

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

699843العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج المحور المركزى مدينة السادس من اكتوبر  35/  9الموقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن االرقام كال على حدى  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده   -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو  

 يينية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج   -باوان روود  8330نمبر  -بيلدينج اس تى فلوور  3-اريا ايه  - 330رووم 

   973375الصين  -شنغهاى سيتى  -جيادينغ ديستريكت  -تاون 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات االتصال عبر الطرفيات الحاسوبيه  -خدمات البث بالتيلفزيون  - 93الفئة 

غرف الدردشه عبر توفير  -خدمات توفير قنوات اتصال لخدمات التسويق عن بعد 

خدمات توفير المنتديات عبر  -خدمات عقد المؤتمرات من خالل الفيديو  -االنترنت 

خدمات تقديم االتصاالت عبر االرتباط  -خدمات معلومات يول االتصاالت  -االنترنت 

خدمات توفير امكانيه توييل المستخدم بشبكات كمبيوتر  -بالشبكه العالميه للكمبيوتر 

دمات بث او ارسال الفيديوهات يسب الطلب وجميع هذه الخدمات وارده خ -عالميه 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  93بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930873 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -. شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو.، ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

باوان روود ،  8330، نمبر.  3اس تى فلوور ، بيلدينج  3، اريا ايه ،  330رووم 

  973375الصين  -انتينج تاون ، جيادينغ ديستريكت ، شنغهاى سيتى 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ن ، خدمات االتصال عبر الطرفيات الحاسوبيه ، خدمات البث بالتيلفزيو - 93الفئة 

خدمات توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، توفير غرف الدردشه عبر 

االنترنت، خدمات عقد المؤتمرات من خالل الفيديو ، خدمات توفير المنتديات عبر 

باط االنترنت ، خدمات معلومات يول االتصاالت، خدمات تقديم االتصاالت عبر االرت

بالشبكه العالميه للكمبيوتر ، خدمات توفير امكانيه توييل المستخدم بشبكات كمبيوتر 

عالميه، خدمات بث او ارسال الفيديوهات يسب الطلب وجميع هذه الخدمات وارده 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  93بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -زاكس الدارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  66

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7953593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/37/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سيال للزيوت الغذائية ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوم اوشيم محافظة الفيوم

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال الزيوت والسمن بالفئة  93التعبئة والتغليف بالفئة  - 93الفئة 

93 ) 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    7966897 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 

  3330لسنة  3االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -وبر  مدينة السادس من اكت -  المحور المركزى 9/ 65موقع رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

،  3فيما يتعلق بالمنتجات الواردة بالفئات  93كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 93الفئة 

36  ،93 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7960957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سوبر تكس سيتشنرى )محمد نبيل محمد على سريو وشركاة تضامن( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديدة  -ش الماظة  8

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93وجميع الخدمات الواردة بالفئه  93لنقل والتعبئة والتغليف بالفئه خدمات ا - 93الفئة 

 36فى مجال الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال منتجات الزيوت  93خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 93الفئة 

الفواكه  -زيوت النباتية ال -المسلي بأنواعه  -منتجات االلبان  -والشحوم المعدة للتغذية 

 -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -األسماك المحفوظة والمدخنة  -والخضروات المحفوظة 

 و 93المخلالت بالفئة  -األغذية المحفوظة  -المربات  -الدواجن المحفوظة 

الشراب وغيره من  -المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية 

 و 99لتي تستعمل لعمل المشروبات بالفئة المستحضرات ا

 -الكعك  -الكيك  -السكر  -الشاي  -يلويات جافة  -بنبون  -شوكوالتة  -بسكويت 

العسل  -عسل النحل  -المستحضرات من الحبوب  -الدقيق  -ايس كريم  -الفطائر 

ونة. المكر -الصلصة  -التوابل  -األرز  -البن  -الخميرة ومسحوق الخميرة  -األسود 

 97بالفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

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

 موريشيوس

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الشاى والبن والكاكاو  93خدمات التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 93الفئة 

هوة االيطناعية والدقيق والخبز والمعجنات واالرز ونشا التابيوكا ونشا الساجو والق

وجميع  99والمياه الغازيه فقط بالفئه  97والخميرة ومسحوق الخبيز فقط بالفئة رقم 

 93منتجات الفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

66 

 

 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -خليجيه لعصر وتكرير وتعبئه الزيوت النباتيه العربيه ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش الحجاز  333

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

و جميع الخدمات الوارده  93خدمات النقل والتعبئه والتغليف الوارده بالفئة  - 93الفئة 

 99،  93،  97،  93جال الفئات في م 93بالفئة 
 

التنازل عن الحروف ش م م -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939835 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيطةش توييه ب -على سعد على جاد هللا وشركائة  -شركة جاد هللا للتبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  عمان الدقى الجيزة 83

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال الخضار والفواكه  93التعبئة والتغليلف بالفئة  - 93الفئة 

 والمواد الغذائيه (
 

على االلوانمنح حق خاص  - 383983االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الوطنية لالستيراد والتصدير  -محمد يال   يديق ايمد عنانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز ومدينة ميت غمر  -مد عنانى ميت ابو خالد بملك يال  يديق اي

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االعالف الواردة  93خدمات التعبئة والتغليف والنقل الواردة بالفئة  - 93الفئة 

 93بالفئة
 

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

691934العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -محمد محمود كامل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -مركز ابو تيج  -محمود كامل محمد  -ك ش اسيوط سوهاج يمل

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال الزيوت والشحوم 93التوزيع والتعبئه بالفئه  - 93الفئة 
 

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

 -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    7939593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةذات مسئوليه محدوده  -ميركوري للهندسة واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 3ش فلسطين شقه  39 -المعادي الجديده القاهره  3شقه 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93الشحن البري ونقل البضائع بالفئه  - 93الفئة 
 

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



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939688 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ثالى ايجيبت لالستيراد والتصدير  والتوكيالت التجارية الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  سهل يمزة برج الباسم الدور الثانى الكوم االخضر الهرم الجيزة 8

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93بالفئة خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل الواردة - 93الفئة 
 

وغيرها 343334العالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -المواد الغذائية  االمل لتعبئة   -امل على محمود على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -أشمون   -دروة  

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93- 97 -93فى مجال الفئات  93جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -اينوك للتجزئة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى دبى االمارات العربيه المتحده -زعبيل شرق بر  5533ب  -ص 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ائع تنظيم ريالت السفر فى مجال خدمات النقل خدمات تعبئة وتخزين البض - 93الفئة 

التزويد بالوقود / توييل الوقود المتنقل بنزين وديزل وديزل ييوى وكهرباء للسيارات 

 دون غيرها 93الكهربائيه فئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933653 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -ايمد محمد يسن محمد -دهب لتصنيع الرنجة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المصمودى قريه زهرة بملك ايمد محمد يسن محمد كفر الدوار البحيرة

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93في مجال الفئه  93الفئه خدمات التعبئة والتغليف ب - 93الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7967977 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

اية محدودة تأسست وقائمة طبقا شركة خ -شركة كريستال الجونز )كوراكو( بي.في. 

 لقوانين دولة هولندا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ان دي فلور كور اكو 9, 38كايا دابليو. اف.جي )جومبي( ميسينج 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات االستشارية ، معاجة المياة و تنقية المياة ، خدمات تحويل المواد  - 87الفئة 

ئية و الكيميائية للمياه الطبيعية و المياه المتبقية ، خدمات تسلل المياة ، خدمات الفيزيا

تبريد المياة ، خدمات لتحلية المياة من خالل االغشية ، التقطير ، الترشيح واية مواد 

 87اخرى بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7960953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سوبر تكس سيتشنرى ) محمد نبيل محمد على سريو وشركاة تضامن( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديدة  -ش الماظة  8

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87 خدمات معالجه المواد وجميع الخدمات الواردة بالفئه - 87الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه  محدودة  -مايليست ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -يدة بالقطاع الثاني مركز المدينه التجمع الخامس القاهرة الجد 953قطعه رقم 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 87الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

كة تأسست بموجب قوانين شر -فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن )فيفا( 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا-زيوريخ  3788  - 97استراس -فيفا 

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

معالجة األفالم السينماتوغرافية، تكبير الصور الفوتوغرافية، طباعة الصور  - 87الفئة 

اكينات واآلالت لتطوير، طباعة، الفوتوغرافية، تطوير أفالم فوتوغرافية، تأجير الم

تكبير ووضع اللمسات األخيرة للصور الفوتوغرافية، خدمات طر  )معالجة( النفايات، 

خدمات إدارة النفايات )إعادة تدوير(، خدمات الخياطة )المالبس(، تكرير النفط، خدمات 

ء، معالجة التكرير، خدمات لمعالجة النفط والمزلقات المستعملة، توليد الغاز والكهربا

النفط والغاز، معالجة الغاز الطبيعي، معالجة الوقود، معالجة وتكرير المواد العضوية، 

إنتاج الطاقة، إنتاج الغاز؛ توليد الغاز؛ معالجة وتصنيع النفط والغاز؛ معالجة وتصنيع 

الغاز الطبيعي؛ معالجة وتصنيع الوقود والبنزين ، اإلنتاج يسب الطلب ألنواع متعددة 

وائل المكابح، السوائل المضادة للتجمد، زيوت المحركات، الشحوم، البرافين من س

والمنتجات المصنوعة منها ومشتقات البترول المتنوعة لآلخرين، خدمات إستشارية 

 ( دون غيرها 87مهنية متعلقة بتوليد الطاقة والكهرباء. الواردة بالفئه )
 

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

943448
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر اول  -  شارع ايمد يسنى 80

 87 : المةــــــات العـــفئ
 

 87خدمات الخياطة والتفصيل الواردة بالفئة رقم  - 87الفئة 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7993999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/73/9736 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اي ترانسليت جروب للترجمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -ميدان الحرية  353من ش  379ش  9

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83خدمات الترجمة بالفئة   - 83الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

81 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7953300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/75/9730 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جرافتي للرياضة و الترفيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قطاع الرابع  - 97قطعة أرض رقم  - 9الدور االرضي و االول بمول سكاي بالزا 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -مركز خدمات المدينة 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

اقامة و تشغيل يالة لاللعاب الرياضية و الترفيهية من )اقامة الحفالت  - 83الفئة 

 دون غيرها 83العامة ( الواردة بالفئة 
 

-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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7956679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/73/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش م م  9777رياضكو  -الشركة العالمية لالثاث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية  -39793بلوك  9،  9القطعتين ارقام 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83سباق السيارات الوادة بالفئة  - 83الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

83 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7956067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/73/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -سى ال ال  -وورلد جيم انترناشونال اى بى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 377760 -كاليفورنيا   -لوس انجلوس  3377سويت  -فنيو اوف ستارز  3373

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التمارين  -خدمات النوادى الصحية  -ة خدمات الصالة الرياضي - 83الفئة 

عقد يلقات دراسية عن  -اجراء فصول التمرين  -الرياضية ومرافق للياقة البدنية 

التمرينات واللياقة  -زتوفير التوجيه الشخصى بشأن التغذية  -التغذية واللياقة البدنية 

توفير تدريب المالكمة  -المختلطة وتوفير التدريب واللياقة البدنية لفنون القتالية  -البدنية 

اجراء كمال  -توفير التدريب الكيك بوكسينغ )المالكمة( واللياقة البدنية  -واللياقة البدنية 

المسابقات  -والمعارض الرياضية  -الرياضة  -فنون الدفاع عن النفس  -االجسام 

  83والمنافسات بالفئة رقم 
 

وغيرها 463619تبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7956069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/73/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -ال ال سى  -وورلد جيم انترناشونال اى بى 

 يات المتحدة االمريكية الوال -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 377760 -كاليفورنيا   -لوس انجلوس  3377سويت  -فنيو اوف ستارز  - 3373

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التمارين  -خدمات النوادى الصحية  -خدمات الصالة الرياضية  - 83الفئة 

عقد يلقات دراسية عن  -اجراء فصول التمرين  -الرياضية ومرافق للياقة البدنية 

التمرينات واللياقة  -وتوير التوجيه الشخصى بشأن التغذية  -التغذية واللياقة البدنية 

توفير تدريب المالكمة  -وتوفير التدريب واللياقة البدنية لفنون القتالية المختلطة  -البدنية 

اجراء كمال  -نغ )المالكمة( واللياقة البدنية توفير التدريبالكيك بوكسي -واللياقة البدنية 

المسابقات  -والمعارض الرياضية  -الرياضة  -فنون الدفاع عن النفس  -االجسام 

 83والمنافسات الواردة بالفئة رقم 
 

463619االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7966893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  9/ 65الموقع رقم 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 83ة الفئ
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئوليه محدودهشركة ذات  -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -ش جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ   337فيال 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 83الفئة 
 

التنازل عن الرسم -لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7905803 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -نيو بالك لالستشارات االفنيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -المعادي  الجديده   -الكويتيه  أ عمارات 8

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83االنتاج الفني الوارده بالفئة رقم  - 83الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جواندوجونج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -هايبين رود ووشا تشانجان تاون دونجوان سيتى جوندونج  33نمبر 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

واداره المؤتمرات خدمات مكتبات االعاره توفير خدمات التدريس تنظيم  - 83الفئة 

المطبوعات االلكترونيه الفوريه ) غير القابله للتنزيل (نشر شريط الفيديو توفير 

الموسيقى عبر النت غير المتايه للتنزيل خدمات االلعاب المقدمه مباشره ) من شبكة 

تأجير اللعب  -يه الحاسوب ( خدمات النوادى الصحيه تديبات اللياقه البدنيه والصح

 دون غيرها 83تأجير معدات اللعب الوارده بالفئه 
 

-------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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انترناشيونال اكريديتشين فوروم انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  59979ميلواكى دابليو اي 977ان بالنكينجتون افينيو سويت  677

 االمريكيه 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 83خدمات التعليم والتدريب للعضويه بالجمعيات الدوليه فئة  - 83الفئة 
 

ورسم الكرة االرضية كال على حدة  I i aاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تويية بسيطة -مدارس جناكليس الخاية/ وفاء شوقى عبد الناير وشركاءها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ذو الفقار جناكليس الرمل االسكندريةشارع  377

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 83مدرسة خاية الوارده بالفئه  - 83الفئة 
 

 -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤولية  منظمه وقائمه بموجب  -نيتفليكس ستوديوز ، ال ال سى

 القوانين المرعيه في واليه ديالوير , الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات امتحدة 37793يا ويست سانسيت بولفارد، لوس أنجلوس، كاليفورن 5373

 االمريكية.

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

: خدمات الترفيه على شكل مسلسالت تلفزيونية درامية؛ توفير 83الفئة  - 83الفئة 

الين( غير القابلة للتنزيل وغيرها من المحتوى الرقمي -مقتطفات الفيديو المباشرة )ان

صوت والفيديو واألعمال الفنية و/أو النصوص من المتعدد الوسائط الذي يحتوي على ال

 المسلسالت التلفزيونية الدرامية أو تلك المتعلقة بها. 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -تى ان تى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة السادس من اكتوبر -مدينة السادس من اكتوبر  -المنطقة الحرة االعالمية 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات و المسابقات الفنية  -برنامج تليفزنى  - 83الفئة 

 83ترفيهية و جميع خدمات الفئة رقم 
 

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

354814العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

ايد  محدوده ىشركة شخص و -مصر   -مودرن كوربوريشن لألستشارات والتدريب  

 المسئوليه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ  -الدور الخامس  -شارع بورسعيد   -عماره يبرى الغريب 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83االستشارات الماليه واالداريه واالقتصاديه والتسويقيه الوارده بالفئه  - 83الفئة 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق ابوظبى العالمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص.ب.  -جزيره الماريه  -ميدان سوق ابوطبى العالمى  -ابو ظبى العالمى بنايه سوق 

 االمارات العربيه المتحده   -ابو ظبى  333333

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب: توفير مرافق التدريب: خدمات التربية والتعليم: تنظيم وإدارة  - 83الفئة 

والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المؤتمرات واالجتماعات والمعارض 

والمحاضرات: المؤتمرات: تنظيم وإدارة وتجهيز المناسبات والمعارض؛ تنظيم 

المنافسات: نشر الكتب: تشغيل مرافق التدريب المالي: تشغيل مرافق التدريب التجاري: 

ة المخاطر التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية والتنظيمية وإدار

والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإيدار وتقييم األسهم والسندات أو 

األوراق المالية أو السلع أو العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو الخيارات أو السلع 

أو العقود المستقبلية أو التأمين، وفيما يتعلق بتجميع والتحليل اإليصائي وإيدار 

ول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورية: نشر اإليصائيات وأرقام وتدا

المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورية واألوراق المالية التجارية وأسعار الفائدة 

واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية: خدمات الجمع والنشر 

فة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات والتجميع؛ توفير المعلومات فيما يتعلق بكا

 83عن هذه الخدمات عبر شبكة ياسوب عالمية . بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوق ابوظبى العالمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزيره الماريه  ص.ب.  -ميدان سوق ابوطبى العالمى  -بنايه سوق ابو ظبى العالمى 

 االمارات العربيه المتحده   -ابو ظبى  - 333333

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير التدريب: توفير مرافق التدريب: خدمات التربية والتعليم: تنظيم وإدارة  - 83الفئة 

ات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات المؤتمرات واالجتماع

والمحاضرات: المؤتمرات: تنظيم وإدارة وتجهيز المناسبات والمعارض؛ تنظيم 

المنافسات: نشر الكتب: تشغيل مرافق التدريب المالي: تشغيل مرافق التدريب التجاري: 

نظيمية وإدارة المخاطر التدريب والتدريس في مجال الخدمات المالية والتأمينية والت

والتداول في أسواق األسهم والمعامالت والصفقات وإيدار وتقييم األسهم والسندات أو 

األوراق المالية أو السلع أو العقود المستقبلية أو المشتقات المالية أو الخيارات أو السلع 

وإيدار  أو العقود المستقبلية أو التأمين، وفيما يتعلق بتجميع والتحليل اإليصائي

وتداول وإنفاذ ونشر واستخدام وتنظيم مؤشرات البورية: نشر اإليصائيات وأرقام 

المؤشرات المتعلقة بمعدالت البورية واألوراق المالية التجارية وأسعار الفائدة 

واألسعار وأسعار الصرف وغيرها من البيانات االقتصادية: خدمات الجمع والنشر 

ما يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات والتجميع؛ توفير المعلومات في

 83عن هذه الخدمات عبر شبكة ياسوب عالمية . 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى  )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  D9المبنى رقم  38B73بلوك رقم 

 الجنا  الجنوبى كايروفيستسفال سيتى 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 83جميع الخدمات الوارده بالفئه - 83الفئة 
 

وغيرها 311195االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كه محدودة المسئوليه شر -ميتامور فوزا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كرواتيا-زاجريب  3777 - 308بوكوفا كاسيستا 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المتايف , الخدمات التعليمية المصممة لتشجيع وتطوير دراسة علم   - 83الفئة 

وعرض معارض األعمال، البصريات والتصوير الثالثي األبعاد وإعداد وتنظيم وتعميم 

تقديم وإستنساخ األعمال في مجال علم البصريات والتصوير الثالثي األبعاد ومواد شر  

تقنيات ومبادىء علم البصريات والتصوير الثالثي األبعاد. , تنظيم وإقامة المؤتمرات 

ارض في علم البصريات والتصوير الثالثي األبعاد والخدمات التعليمية تحديداً إقامة المع

وورشات العمل والندوات والمحاضرات والجوالت وعروض األفالم والفيديو و 

المكتبات ومراكز الدراسة في مجال علم البصريات والتصوير الثالثي األبعاد، التزويد 

بالمعلومات في مجال علم البصريات والتصوير الثالثي األبعاد، ونشر المواد التعليمية 

وير الثالثي األبعاد. , الترفيه في يورة علم البصريات في مجال علم البصريات والتص

والتصوير الثالثي األبعاد. , الترفيه في يورة معارض علمية. , الترفيه في يورة 

معارض التصوير الثالثي األبعاد. , خدمات الترفيه ، تحديداً تنظيم األيداث , استضافة 

 د الميالد والمناسبات الخاية.األيداث الترفيهية االجتماعية ، تحديدً يفالت أعيا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939967 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المستقبل للقنوات الفضائية واالذاعية )مجموعة قنوات مصر( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6لحرة االعالمية مدينة المنطقة ا

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع خدمات الفئة  - 83الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

696859العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -وفى الوضع العادى 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المستقبل للقنوات الفضائية واالذاعية )مجموعة قنوات مصر ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6المنطقة الحرة االعالمية مدينة 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع خدمات الفئة  - 83الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف وعن دراما  - 696859العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

فى الوضع العادىكال على حدى و
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -المستقبل للقنوات الفضائيه واالذاعيه) مجموعةقنوات مصر (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزه  6نه المنطقه الحره االعالميه مدي

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 83جميع خدمات الفئه  - 83الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى وعن كلمة دراما 

وغيرها 696859بالعالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ديل ،انك   شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  03639وان ديل واى راوند روك تكساس 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتدريب وهى تنظيم الحصص والحلقات الدراسية وورش  - 83الفئة 

العمل والموتمرات فى مجاالت أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والبنية التحتية االفتراضية 

وتخزين البيانات والشبكات توفير برامج التدريب عبر االنتالنت فى مجال تكنولوجيا 

وتر والتدريب عليها تنظيم واقامة الموتمرات المعلومات تصميم وتطوير برامج الكمبي

 دون غيرها 83التعليمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة دانماركية -ليجو جوريس أ/س 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدانمارك -بيلوند 0337

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم؛ الترفيه؛ توفير خدمات التدريب، والتعليم، والتدريس والترفيه؛ توفير  - 83الفئة 

عبر اإلنترنت؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير دورات توجيهية وإرشادية 

تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية وورش العمل عبر اإلنترنت؛ خدمات نوادي المعجبين؛ 

 تنظيم المؤتمرات والمعارض والمنافسات والمسابقات" 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930768 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

96/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -شارع ايمد يسنى  80

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

التى يقدمها افراد او هيئات  وتشمل الخدمات 83الخدمات الوارده بالفئه  - 83الفئة 

لتنميه المهارات الذهنيه لدى االفراد وبصفه خايه الخدمات المكونه من كافه اشكال 

الثقافه والتعليم والتدريب لألفراد وعروض االعمال المرئيه لغايات ثقافيه اوتعليميه 

 ثقافيه ( وتتضمن ) خدمات التعليم والتهذيب والمؤتمرات والندوات العلميه واالنشطه ال
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدوده شركة ذات مسئولي -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو.، ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

باوان روود ،  8330، نمبر.  3اس تى فلوور ، بيلدينج  3، اريا ايه ،  330رووم 

  973375انتينج تاون ، جيادينغ ديستريكت ، شنغهاى سيتى  الصين 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

يوتر، خدمات الترفيه، توفير خدمات األلعاب المقدمة مباشرةً من شبكة كمب - 83الفئة 

تسهيالت اإلستجمام، خدمات التصوير الفوتوغرافي، خدمات تنظيم المباريات أو 

المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[، خدمات تنظيم العروض ]خدمات متعهدي الحفالت[، 

خدمات الترفيه التلفزيوني، خدمات توفير البرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر 

دمات الفيديو يسب الطلب، توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة خ

للتنزيل، خدمات توفير األفالم غير القابلة للتنزيل عبر خدمات الفيديو يسب الطلب 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 83وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج  -باوان روود  8330نمبر  -3بيلدينج  -اس تى فلوور  3-اريا ايه  - 330رووم 

   973375الصين  -شنغهاى سيتى  -دينغ ديستريكت جيا -تاون 

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األلعاب المقدمة مباشرةً من شبكة كمبيوتر، خدمات الترفيه، توفير  - 83الفئة 

تسهيالت اإلستجمام، خدمات التصوير الفوتوغرافي، خدمات تنظيم المباريات أو 

، خدمات تنظيم العروض ]خدمات متعهدي الحفالت[، المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[

خدمات الترفيه التلفزيوني، خدمات توفير البرامج التلفزيونية غير القابلة للتنزيل عبر 

خدمات الفيديو يسب الطلب، توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة 

ات الفيديو يسب الطلب للتنزيل، خدمات توفير األفالم غير القابلة للتنزيل عبر خدم

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 83وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -زاكس الدارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  66

 83 : المةــــــات العـــفئ
 

 83جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 83الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7999363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/79/9736 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امارتية ذات مسئولية محدودة -ش ذ م م   3038اى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربية  -دبى  -المركز التجارى الثانى  -ملك أبراج االمارات  - 8الطابق 

 المتحدة

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها وخدمات  - 89الفئة 

 وخدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوبيه  89التحاليل الوارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    7963039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -جي اي تي ايجيبت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم النزهة  -مساكن الشيراتون  -خلف فندق شيراتون هليوبوليس  -شارع البستان  39

 القاهرة  -

 89 : ةالمــــــات العـــفئ
 

النظام االلكتروني لعرض و دفع الفواتير بالفئة  -تصميم برامج الكمبيوتر  - 89الفئة 

 89رقم 
 

فى الوضع العادى   eاالشتراطات        :      التنازل عن حرف اى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/75/9733 

 :التسجيل طالب إسم
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد اشرف هاشم خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مص العربيه  -االسكندريه  -المنتزه  -تفتيش السيوف  -فيال الشريف 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89الخدمات القانونيه الوارده بالفئه  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    7909396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  337فيال 

 القاهرة

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 89الفئة 
 

التنازل عن رسم ) اسفنكس ( -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/37/9733 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة تويية بسيطة -فيوجن لألعالن  -ايمن رأفت اسماعيل وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  9ش ايسان عبد القدوس خلف عمارات العبور يال  سالم شقه رقم  39 

 القاهره   -مصر الجديده  -االرضى 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89ج الكمبيوتر الوارده بالفئه تصميم برام - 89الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

112 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939073 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -كونيانو  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الجيزة  -الدقى    -الدور االول   -ش مصدق   87

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 89الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وي ورك كومبانيز,انك شركة امريكية متحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات المتحدة  37733ويست ايتينث ستريت , نيو يورك , نيو يورك  335

  االمريكيه

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات األبحاث والتصاميم المتعلقة بها؛ خدمات  - 89الفئة 

التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير قطع وبرمجيات الحاسوب؛ 

خدمات الحاسوب، تحديدا: خدمات إنشاء مجتمعات على االنترنت للمستخدمين 

جلين للمشاركة في المناقشات والحصول على تغذية راجعة من أقرانهم ومن المس

المجتمعات االفتراضية واالنخراط بالتوايل العملي واالجتماعي؛ خدمات إنشاء 

واستضافة البرامج لتوفير إنشاء واستضافة البرامج من أجل توفير المداخل اإللكترونية 

كة في عضوية إدارة األعمال للعمل المشترك المعتمدة على المواقع اإللكترونية للمشار

وللمكاتب الخاّية واالنخراط في المجتمعات االفتراضية وضبط التوايل االجتماعي 

الستخدام الموظفين ويجز غرف عقد المؤتمرات وطلب وإدارة التعيينات المكتبية 

ام وطلب ومنافع خدمات المرافق والصّحة والتسجيل والدفع لخدمات الباعة كتقديم الطع

خدمات الطباعة واالستضافة عن بعد لمرافق المواقع اإللكترونية لآلخرين للتنظيم 

والترتيب اإللكتروني، خدمات الحاسوب، تحديدا: التأمين، تحديدا: االستضافة التفاعلية، 

خدمات الحاسوب: التجمعات والنقاشات التفاعلية واالجتماعات والتقديمات اإللكترونية 

اآلخرين وكذلك الخدمات التي تسمح للمستخدم لنشر ومشاركة محتوياتهم والتفاعل مع 

ويورهم الخاّية إلكترونيا عبر اإلنترنت، خدمات الحاسوب، تحديدا: خدمات مزودي 

االستضافة على شبكة االنترنت؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: إدارة أنظمة تكنولوجيا 

تحديث وييانة برمجيات المعلومات من الموقع أو عن بعد؛ خدمات تركيب و

الحواسيب؛ تأجير خوادم الشبكة؛ استضافة الخادم؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: يل 

مشاكل البرمجيات الحاسوبية؛ خدمات الدعم التقني، تحديدا: خدمات يل المشاكل على 

شكل تشخيص مشاكل أجهزة وبرمجيات الحاسوب؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

لة للتحميل؛ خدمات البرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس(؛ توفير المواقع غير القاب

اإللكترونية في مجال برمجيات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات؛ تكنولوجيا المعلومات 

واستشارات البرمجيات؛ التصميم المعماري؛ خدمات التصميم الداخلي؛ تصميم 

التصميم الجرافيكي؛ خدمات التصميم  اإلعدادات الداخلية والخارجية المختّصة؛ خدمات

الصناعي؛ التنبؤ باأليوال الجوية؛ خدمات توفير المواقع اإللكترونية التي تعرض 

المدونات واإليدارات غير القابلة للتحميل؛ خدمات الشراء والتنظيم لتوفير البضائع 

لمهندسين والخدمات من المستشارين والمقاولين الخارجيين بما في ذلك تعيين وإدارة 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 - 369 عدد

المعماريين وفنيي المخططات إلعداد الرسومات والنماذج الهندسية لآلخرين وخدمات 

التعيين واإلدارة للمقاولين والمستشارين إلنشاء المباني والمنازل لآلخرين ولتوفير 

التجهيزات واألجهزة لتلك المباني والمنازل، خدمات االقتناء ومناقشة العقود لآلخرين، 

فرص العمل وخدمات تعريف المشاريع، خدمات بحوث األسواق، خدمات تحليل 

خدمات التجميع والمعالجة، خدمات إدارة وتحليل البيانات، خدمات تسويق واإلعالن 

عن العقارات، خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال وإدارة األعمال المتعلقة بما تقدّم، 

( 89الـــــــــــــــــوارده بالفئة )خدمات تقديم المعلومات والنصائح المتعلقة بما ذكر. 

 دون غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نرمين عفيف العلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع االول -د كارافيردى ايه كمبون 93فيال 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 89الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشيانمو رود, بينجيانغ ديستريكت ,هانغتشو جمهوريه الصين الشعبيه  555رقم 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

األبحاث التقنية؛ دراسات المشاريع التقنية؛ الهندسة؛ البحث والتطوير  - 89الفئة 

للمنتجات اآلخرين الجديدة؛ خدمة الرسومات الهندسية؛ مسح؛ التصميم الصناعي ؛ 

تصميم الديكور الداخلي؛ تأجير أجهزة كمبيوتر؛ برمجة الكمبيوتر؛ تصميم برامج 

أنظمة الكمبيوتر؛ تصميم أنظمة الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛  كمبيوتر؛ تحليل

استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تأجير برامج كمبيوتر؛ 

إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ ييانة برامج الكمبيوتر ؛ نسخ برامج الكمبيوتر؛ تحويل 

ة؛ إنشاء وييانة المواقع على شبكة البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكتروني

اإلنترنت لآلخرين؛ تفعيل مواقع اإلنترنت؛ تحميل برامج كمبيوتر؛ تحويل بيانات برامج 

الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي[؛ االستشارات في برامج الكمبيوتر؛ تأجير 

على خوادم الشبكة؛ خدمات يماية الكمبيوتر من الفيروسات؛ تزويد محّركات بحث 

اإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الويول من بعيد؛ تحويل بيانات الوثائق 

[؛ خدمة البرامج saaPإلى رقمية ]مسح[؛ خدمة المنصات الخاية بالتطبيقات ]

[PaaP.] 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    7939793 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -العربى للصناعات الهندسية ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا القاهرة -جزيرة بدران  0

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89اردة بالفئةجميع الخدمات الو - 89الفئة 
 

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

( في الوضع العادي  Xالتنازل عن حرف اكس )  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -ش مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ذا هيل كو 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ تينيسى يونايتد ستاتس ’ شاتانوجا ’  977سوت ’ هاميلتون بالس بيلفد  9797

 الواليات المتحدة االمريكية - 90893

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التصميم والهندسة والفحص، فيما يتعلق بجمع النفايات والمعالجة   - 89الفئة 

 . دون غيرها89وإعادة التدوير الواردة في الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -ش مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ذا هيل كو 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ تينيسى يونايتد ستاتس ’ شاتانوجا ’  977سوت ’ هاميلتون بالس بيلفد  9797

 ريكيةالواليات المتحدة االم - 90893

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التصميم والهندسة والفحص، فيما يتعلق بجمع النفايات والمعالجة   - 89الفئة 

 . دون غيرها89وإعادة التدوير الواردة في الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو  

 يينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج  -باوان روود  8330نمبر  - 3بيلدينج  -اس تى فلوور  3-اريا ايه  - 330رووم 

   973375الصين  -شنغهاى سيتى  -ستريكت جيادينغ دي -تاون  

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األبحاث التقنية، خدمات البحث والتطوير لآلخرين، خدمات تزويد  - 89الفئة 

محّركات بحث على اإلنترنت، خدمات تحديث برامج كمبيوتر، خدمات استشارات 

لمعلومات، خدمات استشارات في برامج الكمبيوتر، خدمات استشارات تكنولوجيا ا

مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر، خدمات تصميم برامج كمبيوتر، خدمات 

تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية، خدمات توفير البرمجيات 

وال ترد  89عبر االنترنت لتكون متاية عند الطلب وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 ئات اخرى.ضمن ف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج  -باوان روود  8330نمبر  - 3بيلدينج  -فلوور  اس تى 3-اريا ايه  - 330رووم 

   973375الصين  -شنغهاى سيتى  -جيادينغ ديستريكت  -تاون 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األبحاث التقنية، خدمات البحث والتطوير لآلخرين، خدمات تزويد  - 89الفئة 

كمبيوتر، خدمات استشارات  محّركات بحث على اإلنترنت، خدمات تحديث برامج

برامج الكمبيوتر، خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات استشارات في 

مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر، خدمات تصميم برامج كمبيوتر، خدمات 

تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط مادية إلى إلكترونية، خدمات توفير البرمجيات 

وال ترد  89تكون متاية عند الطلب وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة عبر االنترنت ل

 ضمن فئات اخرى. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935380 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/79/9735 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  فرد -سلسلة مطاعم المنوفى للكباب والمشويات  -كامل يافظ محمد طلبة 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -فيصل  -ش مدكور  96

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

  89سلسلة مطاعم للكباب والمشويات بالفئة  - 89الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    7993970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/39/9735 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريتيل كونسالتانتس دي ام سي سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايه  9ا ك ليك بالزا بلوث رقم جيه ال تي بي اتش تي  3879/ 3879يونيت رقم 

 ة المتحدة جوميرا ليكس تاورز دبي االمارات العربي

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 89الفئة 
 

-----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7983360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/79/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ذات مسئولية محدودةشر -بينرى ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -ش الميرغنى  397 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 89مطعم وكوفى شوب بالفئة )  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7957389 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/78/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هوسبيتاليتى القابضة الدارة الفنادق )ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، دبى ، االمارات العربية المتحدة 66999ص.ب 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

اماكن االقامة  خدمات الفنادق ، المساكن ، اماكن االقامة المؤقتة ، يجز - 89الفئة 

المؤقتة ، خدمات المقاهى ، الكافيتريات ، خدمات مخيمات العطالت ، توفير تسهيالت 

المخيمات ، المطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات( ، والتزويد بالطعام والشراب ، 

يجوزات الفنادق ، الفنادق الصغير )الموتيالت( ، تأجير الكراسى والموائد وبياضات 

د واالوانى الزجاجية ، تأجير قاعات االجتماعات ، خدمات المطاعم ، مطاعم الموائ

 89الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة ، اماكن اقامة السيا  بالفئة 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7963939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/39/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة ورثة عبد الرييم قويدر وشركاه ناير عبد الرييم قويدر وشركاهم 

 توييه بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع جورج اسود ، الزتيون ، القاهرة  33

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

ات خدمات توفير االطعمة والمشروبات ، االيواء المؤقت وجميع الخدم  - 89الفئة 

 89الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7969369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة نوتيشل للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -شارع محمد ابراهيم  6

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89خدمات المطاعم الواردة بالمطاعم بالفئة  - 89الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7968698 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة -ة مصر للضيافة  ش .ذ. م.م شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -المدينة العمالية  56

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89خدمات الفئة  - 89الفئة 
 

دىاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى وفى الوضع العا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ميالد عادل عياد عيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد العظيم محمد ش عثمان محرم الهرم  6

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  89جميع خدمات المطاعم والواقعة بالفئة  - 89ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكيه كمتحده-وي ورك كومبانيز,انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,الواليات المتحدة 37733ريت , نيو يورك , نيو يورك ويست اتينث ست 335

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89خدمات توفير غرف االجتماعات فئة -خدمات تقديم الطعام والشراب - 89الفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانية -اف. تى. سى. هولدنغ  ش. م.ل. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النقاش ، ملك دكاش ، المتن ، لبنان 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

راب ، خدمات الكافيتريات ، خدمات المطاعم ، خدمات التزويد بالطعام والش - 89الفئة 

المطاعم ، خدمات مطاعم الوجبات السريعه ، خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات 

مطاعم تقديم الوجبات الجاهزه ، خدمات المطاعم ذات الخدمة الذاتيه ، خدمات المقاهى 

 89، خدمات االقامة المؤقته بالفئة 
 

639344ة مع العالمة رقم العالمة مرتبط -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شامى فودز  -امنيه نجا  ايمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -بر عمانويل سيدى جا -ابراج القطن ميدان فيكتور 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 89الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه  -الب جروب الداره وتشغيل المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -السوق التجارى الرياب القاهرة الجديدة  393

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89المطاعم والكافيتريات بالفئه رقم  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    7935338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -وي ورك كومبانيز,انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات المتحدة  37733ويست ايتينث ستريت , نيو يورك , نيو يورك  335

 االمريكيه 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات المقاهي والحانات وخدمات  - 89الفئة 

الكافتريا والمطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات الصاالت؛ توفير مراكز 

مجتمعية للتجمعات والملتقيات االجتماعية؛ خدمات توفير مرافق عقد المؤتمرات 

ض واالجتماعات؛ تأجير المرافق وغرف االجتماعات لأليداث وخدمات مرافق المعار

التجارية واالجتماعية؛ خدمات تقديم الرعاية النهارية؛ خدمات رعاية نهارية للحيوانات 

األليفة؛ خدمات الحجوزات والحجز لإلقامة المؤقتة والفنادق ويانات المطاعم وخدمات 

استالم الطعام؛ تأجير بياضات األسرة التزويد بالطعام والشراب وإجراء طلبات تسليم و

والحمامات؛ تأجير بياضات الطاوالت؛ خدمات إعداد الطعمة التي تقدم الوجبات 

للتوييل أو التسليم؛ توفير المعلومات في مجاالت الويفات والطبخ من قواعد بيانات 

 ــــــــــــا( دون غيرهـ89الحاسوب؛ تأجير غرف مؤتمرات الـــــــــــــــــوارده 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شانغهاي جين جيانغ انترناشيونال هوتيلز كو.، ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، يانغ جاو  333يانغ اورينتال هوتيلز )ديستركت بي ( ، نمبر تي اتش فلور ، جين ج 8

 )شنغهاي( بيلوت فري تريد زون ، شنغهاوي )الصين(  -نان روود ، الصين 

 95 : المةــــــات العـــفئ
 

إيواء الحيوانات، تأجير الكراسي والموائد وبياضات الموائد واألواني   - 89الفئة 

ات، خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(، الزجاجية، خدمات الكافيتري

خدمات الفنادق، الحجز في الفنادق، خدمات مكاتب اإلقامة ]الفنادق ودور العبادة[، 

بيوت اإلعتكاف، خدمات الكافيهات، خدمات الحانات )البارات(، التزويد بالطعام 

يا ، تأجير أماكن اإلقامة والشراب، تأجير المباني المتنقلة، تاجير أماكن إقامة الس

المؤقتة، خدمات االستقبال للسكن المؤقت ]إدارة الويول والمغادرة[، خدمات الفنادق 

الصغيرة )الموتيالت(، خدمات يجز الغرف في الفنادق، خدمات يجز النزل وجميع 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 89هذه الخدمات واردة بالفئة رقم 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    7933733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ادكشن كوفي شوب  

 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر  -الدويه   30368، ش ابونثيله ، منطقه الريان ، ص ب  3منزل 

 89 : المةــــــات العـــئف
 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات ، االيواء المؤقت وجميع الخدمات بالفئة  - 89الفئة 

89  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ذات مسئوليه محدوده شر -شاملكو لألستثمار والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه نصر  -المنطقه السادسه  - 337بلوك  - 35قطعه  -ش امين الريحانى  6

 القاهره 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 89الفئة 

 
 

-خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده  - ST ERPLDSED LPفي ال رستورانتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -رع رمسيس شا 37الدور االرضي بالعقار 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 89الفئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد-فيوتشر الينز للتجارة واالستيراد والتصدير   -ايمد فؤاد محمد سليمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-التجمع الخامس -الحي الخامس  300

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89المطاعم بالفئة  - 89الفئة 
 

-----ت        :      االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  99396فلوريدا  -ميامى  -ايف بلو الجوون در 5575

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات المقاهى والكافيه  -االقامة المؤقتة  -خدمات تقديم الطعام والشراب  - 89الفئة 

خدمات  -تقديم خدمة اخذ الطعام خارج المطعم  -خدمات اعداد االغذية والمشروبات 

 -مطاعم الخدمة الذاتية  -خدمات المطاعم سريعة الخدمة  -ت السريعة مطعم للوجبا

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

اعداد الطعام أو الوجبات لالستهالك داخل أو خارج المبانى  -تقديم الوجبات الجاهزة  -

  89بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى) بيتى ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االداريه الدور االول التجمع الخامس بالمنطقه  D9المبنى رقم  38B73بلوك رقم 

 الجنا  الجنوبى كايروفيستسفال سيتى 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 89جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 89الفئة 
 

-----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939689 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/75/9733 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ام جي فوود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -يي البالزا مشروع مجره الشيخ زايد  B 75ويده رقم 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89المطاعم  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939689 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ام جي فوود

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الشيخ زايد -يي البالزا مشروع مجره  B 75ويده رقم 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

  89المطاعم  - 89الفئة 
 

----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانية  -ش قابضة -ش.م.ل -كامب هوسبيتاليتى انفستمنتس هولدنغ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنات -بيؤوت -شارع الجامع العمري -بناية االتريوم 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم و المقاهي خدمات تقديم الطعام و الشراب و خدمات اقامة  - 89الفئة 

 دون غيرها 89مؤقته الوارده بالفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ترايد لينكس لوجيستيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحرين   -المنامه  - - 937بلوك  - 993الطريق  - 933مبنى  37

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  89خدمات الطاعم وجميعها تقع بالفئه - 89الفئة 
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هشام يمدى فتحى يامد ايمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -طنطا ثان  -سابقا  ش الشهيد مصطفى ابو زهرة 96

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها89خدمات المطاعم و الكافيهات الواردة بالفئة ) - 89الفئة 
 

-----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/73/9733 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة سعودية -شركة االمجاد للتجارة والمقاوالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 3070ص.ب   -شارع االمير محمد بن عبدالعزيز  -جدة  -المملكة العربية السعودية 

 93839الرمز البريدى  

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

 89وبات بالفئة رقم خدمات توفير االطعمة و المشر - 89الفئة 
 

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

693338العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ا  ش.ذ.م.ممطعم ومقهى كرمن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جي اف ، بي دي ايه بي ، ملك اعمار العقاريه ، برج خليفه ، دبي ،  779محل رقم 

 االمارات العربيه المتحده 

 89 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب ، اقامة مؤقتة ، خدمات المطاعم المؤقتة او  - 89الفئة 

نقلة )الكانتينهات( ، مقاهى ، خدمات الحانات )البارات( ، خدمات الكافتيريات ، المت

خدمات المطاعم ، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ، خدمات مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

 89بالفئة 
 

مة تعهد مالك العال -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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7960853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يحة كابيتال ش ذ م م شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -عمارة ج ابراج القطن  376رقم  3مدخل 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  88الفئة   - 88الفئة 
 

التنازل عن كلمة صحة على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -افراد  -زيفين للتصميمات والخدمات الفنية   -مجدى معز عبد اللطيف خالد 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -بالدور االول بعد االرضى  -ش بغدادى الكوربه  6

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 88الفئة 
 

----:          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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وان كلينيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش عباس العقاد  55

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 88عياده الواردة بالفئة  - 88لفئة ا
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركه ذات مسؤوليه محدودة منظمه وقائمه بحسب القوانين ش -كوزما اند كوزما ليمتد 

 المرعيه لدي سلطه المنطقه الحرة في جبل علي , دبي , االمارات العربيه المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -دبى  - 3393063يندوق بريد 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

ت الطبيه , الخدمات البيطريه , خدمات العنايه الصحيه والمحافظه الخدما - 88الفئة 

علي الجمال للكائنات البشريه او الحيوانات . خدمات الزراعه والبستنه والغابات , 

خدمات العالج التجميلي , خدمات يالونات التجميل , خدمات يالونات تسريح الشعر 

ات المتجعات الصحيه , خدمات النتجعات , خدمات العنايه باظافر اليدين والقدمين , خدم

خدمات الساونا , خدمات التشميس , خدمات الوشم , خدمات ’ , خدمات العالج بالعطور 

خبراء التجميل , خدمات المساج ) التدليك ( , خدمات نزع الشعر كهربائيا ونزع الشعر 

بالصحه والتغذيه ,  , خدمات العنايه الصحيه , خدمات توفير المعلومات المتعلقه بالعنايه

خدمات العالج بالعطور , الحمامات التركيه , المعالجه ’ تنظيف الحيوانات والعنايه بها 

المراكز الصحيه ’ زراعه الشعر , الرعايه الصحيه ’ اليدويه لالعصاب , طب االسنان 

 المراكز الصحيه , خدمات المنتجعات الصحيه , دور التمريض , المستشفيات , العنايه’ 

خدمات العيادات الطبيه , دور ’ باظافراليدين , المساج ) التدليك ( , المساعدة الطبيه 

خدمات فنيي البصريات , العالج الطبيعي , الجرايه ’ التمريض , التمريض الطبي 

خدمات الساونا , ’ يالونات التجميل يالونات تسريح الشعر , المصحات ’ التقويميه 

ه األشجار , الوشم , خدمات العالج , الحمامات التركيه , الجرايه التقويميه , جراي

  88وكافه الخدمات في الفئه ’ المساعدة البيطريه 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسؤوليه محدودة منظمه وقائمه بحسب القوانين  -كوزما اند كوزما ليمتد 

 المرعيه لدي سلطه المنطقه الحرة في جبل علي , دبي , االمارات العربيه المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -دبى  - 3393063يندوق بريد 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبيه , الخدمات البيطريه , خدمات العنايه الصحيه والمحافظه  - 88الفئة 

علي الجمال للكائنات البشريه او الحيوانات . خدمات الزراعه والبستنه والغابات , 

شعر خدمات العالج التجميلي , خدمات يالونات التجميل , خدمات يالونات تسريح ال

, خدمات العنايه باظافر اليدين والقدمين , خدمات المتجعات الصحيه , خدمات النتجعات 

خدمات الساونا , خدمات التشميس , خدمات الوشم , خدمات ’ , خدمات العالج بالعطور 

خبراء التجميل , خدمات المساج ) التدليك ( , خدمات نزع الشعر كهربائيا ونزع الشعر 

الصحيه , خدمات توفير المعلومات المتعلقه بالعنايه بالصحه والتغذيه , , خدمات العنايه 

خدمات العالج بالعطور , الحمامات التركيه , المعالجه ’ تنظيف الحيوانات والعنايه بها 

المراكز الصحيه ’ زراعه الشعر , الرعايه الصحيه ’ اليدويه لالعصاب , طب االسنان 

جعات الصحيه , دور التمريض , المستشفيات , العنايه المراكز الصحيه , خدمات المنت’ 

خدمات العيادات الطبيه , دور ’ باظافراليدين , المساج ) التدليك ( , المساعدة الطبيه 

خدمات فنيي البصريات , العالج الطبيعي , الجرايه ’ التمريض , التمريض الطبي 

خدمات الساونا , ’ مصحات يالونات التجميل يالونات تسريح الشعر , ال’ التقويميه 

الجرايه التقويميه , جرايه األشجار , الوشم , خدمات العالج , الحمامات التركيه , 

  88وكافه الخدمات في الفئه ’ المساعدة البيطريه 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  -امام مرفق الشرطة  -سنتر المباركية  - 33مكتب 

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88خدمات يالونات التجميل وخدمات العنايه بالجمال وجميع خدمات الفئه  - 88الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر  النيل -الزمالك  -ش ابو الفدا 3

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    7937595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -الدور االول  D9المبنى رقم  38B73بلوك رقم 

 الجنوبى كايروفيستسفال سيتى الجنا  

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 88الفئة 
 

 311199االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933895 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده-شركة االتحاد العلمي لمراكز التحاليل الطبية التشخيصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الظاهر -شارع النزهه من شارع الجندي 9

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88معامل التحاليل بالفئة  - 88الفئة 
 

:      التنازل عن البيان التجاري        االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -العربية القامة و ادارة المنشات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقي الجيزه-فوق االرضي  8الدور -عربية ش جامعة الدول ال96

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88المنشات الطبية بالفئة  - 88الفئة 
 

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

كال علي حدي في الوضع  العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    7939383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي    -الهندسية الطبية  -مديت رزيق ابسخيرون عزب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -السيده زينب  -شارع اسماعيل سري  98

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88خدمات طبيه الواردة بالفئه رقم  - 88الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 معهد ثقافي تعليمي -الجامعة االمريكية بالقاهرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةش القصر العيني القاه399

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات الطبيه الخدمات البيطريه والعنايه بالصحه والجمال للبشر او  - 88الفئة 

دون  88الحيوانات خدمات الزراعه والبستنه والجرايه وكافه الخدمات الواردة بالفئه 

 غيرها
 

 -حة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930786 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الدكتور امجد ايمد معوض محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ل يدائق االهرام 983

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

معمل  -عيادات طبية جميع التخصصات ، معمل تحاليل طبية كيميائية  - 88الفئة 

 88مركز اشاعة بالفئة  -تحاليل بكتريولوجية 
 

التنازل عن البيانات التجارية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930757 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -الدكتور/ امجد ايمد معوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ل يدائق االهرام 983

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

 88معمل تحاليل طبية بالفئة  -مركز اشاعة -مركز اسنان -عيادات طبية   - 88الفئة 

 دون غيرها
 

التنازل عن البيانات التجارية   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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توو فايسد كوزميتكس ال ال سي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 متحده االمريكيه الواليات ال 39638ماكدورموت ويست ايرفين سي ايه  33993

 88 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ عناية بنظافة وجمال اإلنسان أو الحيوان؛  - 88الفئة 

خدمات زراعة، وبستنة، وزراعة يراج؛ تقديم خدمات للعناية والتنظيف والترطيب 

م والعينين واألسنان؛ والعناية بمظهر الجسم والجلد والشعر وفروة الرأس واألظافر والف

تقديم خدمات التجميل والعطور والماكياج وعالج البشرة في مناضد التجميل 

والصالونات والمراكز االستشارية؛ خدمات أخصائيي تجميل في الصالونات؛ خدمات 

مشاورات تجميلية؛ خدمات يالونات التجميل؛ خدمات معالجة تجميلية؛ خدمات 

خدمات عناية بالشعر؛ العناية بأظافر اليدين؛ خدمات عناية المكياج؛ المساج ]التدليك]؛ 

باألقدام؛ عالجات إزالة الشعر؛ زراعة الشعر؛ خدمات العالج التجميلي؛ خدمات 

استشارية في اختيار واستخدام مستحضرات التجميل، المكياج، مستحضرات العناية 

ي؛ توفير الويول بالبشرة، مستحضرات العناية بالشعر ومستحضرات العالج التجميل

إلى قاعدة بيانات على اإلنترنت في مجال الجمال والعطور والمكياج ومنتجات عالج 

البشر؛ خدمات العالج العطري وخدمات العالج بالُمنعكسات؛ خدمات المنتجع الصحي؛ 

تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ بما 

ى سبيل المثال ال الحصر( تقديم الخدمات المذكورة أعاله عبر اإلنترنت في ذلك )عل

و/أو تقديمها لالستخدام مع و/أو عبر اإلنترنت و/أو شبكة الويب العالمية و/أو عبر 

 88االتصاالت والهاتف و/أو الهاتف المحمول و/أو شبكات االتصاالت الالسلكيةفئة 

 دون غيرها
 

----االشتراطات        :      
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 33373تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  837 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستشارات )الملكية الفكرية(، خدمات االستقبال واإلرشاد، إدارة  - 85الفئة 

يقوق النشر والتأليف ، خدمات التعارف، خدمات الحراسة ، الخدمات القانونية ، 

دارة )يقوق النشر والتأليف( ، ترخيص برامج الحاسوب ]الخدمات القانونية[ ، إ

وكاالت الزواج، اإلستشارات األمنية ، الخدمات االمنية لحماية الممتلكات واألفراد ، 

الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية ايتياجات األفراد، 

ات استشارات تنسيق االزياء الشخصية، خدمات الرقابة في مجال الملكية الفكرية، خدم

 والترد ضمن فئات أخرى 85التوايل االجتماعي على الخط مباشرة والواردة بالفئة 
 

359411العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -بكتوريت ايجيبت انس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين  -ش البطل ايمد عبد العزيز  96

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85كافه الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 85الفئة 
 

لموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -هشام فتحى اسماعيل محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  -ش طاهر الطنايى  5

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

 85مكتب محاماه الوارد بالفئه  - 85الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -اشرف نسيم بدير تكال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عابدين 378شقه -مى الدور االول ادارى برج سل-شارع رشدى  35

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

  85الخدمات القانونيه الوارده بالفئه  - 85الفئة 
 

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

علي حدا  h   h aه والتجاريه وعن الحروف  التنازل عن البيانات الوصفي- 399135العالمه رقم 

في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه يينيه -هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشيانمو رود بينجيانغ ديستريكت هانغتشو ,جمهوريه الصين الشعبيه  555رقم 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلستشارات األمنية؛ مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛ الحراس  - 85الفئة 

الليليون؛ خدمات الحراسة؛ تفتيش المصانع لغايات السالمة؛ العناية باألطفال؛ المجالسة 

لمنزلية؛ يضانة الحيوانات األليفة؛ مرافقة اجتماعية )المرافقة(؛ مكافحة الحرائق؛ ا

تأجير أنظمة اإلنذار بالحريق؛ إستشارات الملكية الفكرية؛ تراخيص برامج الكمبيوتر 

 85)خدمات قانونية(؛ تسجيل اسم النطاق )خدمات قانونية(.بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 38795بارك ، كاليفورنيا ويلو رود ، مينلو  3673

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتوايل االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛  - 85الفئة 

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

لتوايل االجتماعي والتعارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة في مجاالت ا

اإلجتماعية[؛ توفير المعلومات في مجال التنمية الشخصية، وتحسين وتطوير الذات، 

وفي تحقيق الذات، وفي الخدمات الخيرية واإلنسانية ]الصدقة واإليسان[ والخدمات 

انية؛ تقديم خدمات اإلرشاد التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنس

والتوجيه ]الكونسيرج [ لآلخرين، والتي تتضمن عمل الحجوزات وتسهيل عمليات 

الشراء وتنظيم ]ترتيب[ عمليات التسليم وعمل الترتيبات الشخصية المطلوبة وتقديم 

توييات بشأن المنتجات والخدمات وتوفير المعلومات الخاية بالزبائن لتلبية 

ردية وتوفير الرسائل التذكيرية واإلشعارات اإللكترونية؛ خدمات االيتياجات الف

التوايل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في شكل قواعد بيانات تتضمن 

معلومات في مجاالت التوايل االجتماعي والتعارف االجتماعي؛ خدمات التحقق من 

 هوية األعمال؛المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من 
 

393931االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

وانين تسيبو هولدينجس اس اية )بى تى واى( شركة محدوده المسئوليه مؤلفة طبقا لق

 جنوب افريقيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جنوب افريقيا                               -  9336روزبنك  -ارنولد رود  0 -تسيبو هاوس 

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات  -خدمات السالمه واالمن توفير خدمات االمن والحراسه االمنيه  - 85الفئة 

 دون غيرها  85وجميعها تقع بالفئه  -الستشاريه فيما يتعلق بكل ما سبق االستشاريه وا
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد قطرى الجنسية -سلطان مبارك العبدهلل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الفندق ، الخليج الغربى ، ص. ب رقم   63،  97ردان للمكاتب ، الطابق برج الف

 دولة قطر -، الدويه  97686

 85 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات القانونية ، خدمات مكاتب القانون والمحاماة ، االستشارات القانونية  - 85الفئة 

 85بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    7933836 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد ايمد على وشريكه 

 شركة  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة   -بوالق الدكرور   -ش طه ابو يشيش  9

 36 - 3 -3 -0 -6 -9 -9 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة رقم  - 3الفئة 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 

 6جميع منتجات الفئة رقم  - 6الفئة 

 دون غيرها  0اسطوانات يجر القطع بويفها اجزاء االالت بالفئه رقم  - 0الفئة 

 3اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بويفها من العدد اليدويه بالفئة رقم  - 3الفئة 

 3جميع منتجات الفئة رقم  - 3الفئة 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

وغيرها  354443االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 

 

 

173 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    7933533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -متفرع من ترعة المنصورية  -سلطان سابقا  -شارع السادات  306

 حافظة الجيزة م -

 99 - 99 -93 -93 -36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 99الفئة 

 99ات الواردة بالفئه جميع المنتج - 99الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7963669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/39/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توييه   - شركة مبروك ايمد مبروك ابراهيم  الوليد لألستيراد والتصدير 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9شقع  -المرج  -تقاطع الحجاز  -ش هارون الرشيد  3

 36 - 5 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 9الفئة 

  5يفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 36ورقيه الوارده بالفئه المناديل ال  - 36الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7963660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/39/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توييه بسيطه  -شركة مبروك ايمد مبروك ابراهيم  الوليد لألستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9شقع  -المرج  -تقاطع الحجاز  -رشيد ش هارون ال 3

 36 - 5 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المناديل الورقيه المعطره الوارده بالفئه   - 9الفئة 

  5يفاضات االطفال الوارده بالفئه  - 5الفئة 

 36المناديل الورقيه الوارده بالفئه   - 36الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939836 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

الوليد لألستيراد والتصدير   -مبروك ايمد مبروك ابراهيم وشريكة لالستيراد والتصدير 

 شركة تويية بسيطة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  المرج - 9شقة  -تقاطع شارع الحجاز  -ش هارون الرشيد  3 

 36 - 5 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 (9المناديل الورقية المعطرة الواردة بالفئة ) - 9الفئة 

 (5يفاضات االطفال الواردة بالفئة ) - 5الفئة 

 (36المناديل الورقية الواردة بالفئة ) - 36الفئة 
 

على حدى  AiABاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع بيبى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -مصرى الجنسية  -نديم محمد رفيق بوتا بخش_الجنسية _فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع القدس الشريف _شارع شهاب العجوزة _الجيزة37

 83 - 36 : مةالــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها36ا المنتجات الواردة بالفئة) - 36الفئة 

 (.83الخدمات الواردة بالفئة) - 83الفئة 
 

فى    Hالتنازل عن الحروف ان ار  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

الوضع العادى كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    7938367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -ندى عماد ايمد خيرى كاظم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الشيخ الصاوى متفرع من مكرم عبيد ، امام مسجد دار االرقم ، الدور االرضى  93

 ، مدينة نصر ، القاهرة

 88 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36المطبوعات الواردة بالفئة  - 36الفئة 

  88عيادة اسنان بالفئة  - 88الفئة 
 

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

مقطعى العالمة وعن الرسم كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    7938770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

تويية  -محمود عبد الوهاب ايمد يمزة وشركاه  -شركة يمزة اخوان للتوريدات 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ور الد  D 938مكتب رقم  -المحور المركزى  -مجمع محسن لالستثمارات العقارية 

 اكتوبر  6 -الثانى 

 93 - 95 -30 -36 -33 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مواسير وانابيب معدنية والمعادن المشغولة المتعلقة باالدوات الصحية بالفئة  - 6الفئة 

االدوات الصحية والتركيبات الصحية وتوريدات المياة واجهزة تنقية  - 33الفئة 

 33اة بكافة انواعها الواردة بالفئة ومعالجة المياة وفالتر المي

 36المطبوعات الورقية ومواد التعبئة والتغليف بالفئة  - 36الفئة 

االنابيب والمواسير المرنة البالستيكية والمصنوعة من البولى ايثلين والبولى  - 30الفئة 

 30بروبلين وكافة المواسير المصنوعة من البالستيك بانواعها بالفئة 

خدمات االستيراد والتصدير وخدمات الدعاية واالعالن واالعمال التجارية   - 95الفئة 

وتفعيل النشاط المكتبى وخدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة والتوكيالت التجارية 

 30،  33،  6فى مجال الفئات  95الواردة بالفئة 

ص الشحن بانواعه خدمات التعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين للسلع وبوال  - 93الفئة 

فى مجال الفئات  93والتخليص والجمركى والتوكيالت الماليية والشحن بانواعه بالفئة 

6  ،33  ،30 
 

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

الحروف 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    7939359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تويية بسيطة -شركة هوابى للتصنيع وتجميع االدوات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  - D5المنطقة الصناعيه  - 383القطعه رقم 

 93 - 90 -95 -30 -36 -33 -6 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 6المعادن المشغولة والمتعلقة باالدوات الصحية الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 

التوريدات والتركبيات الصحية وتوريد المياة وفالتر المياه واجهزة تنقية   - 33الفئة 

المياه وخالطات المياة من  المياه ومعالجة المياة وتجميع االدوات الصحية ومحابس

 ودون غيرها  33النحاس وينفيات وعوامة خزان ومحابس الحرائق الواردة بالفئة 

 دون غيرها 36مواد التعبئة والتغليف من البالستيك الواردة بالفئة  - 36الفئة 

 

دون  30المواسير المصنوعة من البالستيك بكافة انواعها الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 غيرها

 

خدمات الدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع  - 95الفئة 

دون غيرها فى  95بالتجزئة وتفعيل النشاط المكتبى واالعمال التجارية الواردة بالفئة 

  6 - 30 -33مجال 

 90خدمات السباكة وااليال  والصيانة والتجميع والتركيب الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 6 -30 - 33مجال الفئات  فى

 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين السلع والشحن بانواعه  - 93الفئة 

 6 -30- 33فى مجال  93والتخليص الجمركى والتوكيالت الماليية الواردة بالفئة 

 دون غيرها



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 

 

 

181 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939359 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

39/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تويية بسيطة -شركة هوابى للتصنيع وتجميع االدوات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه D5المنطقة الصناعيه  383القطعه رقم 

 93 - 90 -95 -30 -36 -33 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6المعادن المشغولة المتعلقة باالدوات الصحية الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 

التوريدات والتركبيات الصحية وتوريد المياة وفالتر المياه واجهزة تنقية   - 33الفئة 

المياة ومعالجة المياه وتجميع االدوات الصحية ومحابس المياه وخالطات المياة من 

 ودون غيرها  33ت وعوامة خزان ومحابس الحرائق الواردة بالفئة النحاس وينفيا

 دون غيرها 36مواد التعبئة والتغليف من البالستيك الواردة بالفئة  - 36الفئة 

 

دون  30المواسير المصنوعة من البالستيك بكافة انواعها الواردة بالفئة  - 30الفئة 

 غيرها

 

ستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع خدمات الدعاية واالعالن واال - 95الفئة 

بالتجزئة واالعمال التجارية وتفعيل النشاط المكتبى واالعمال التجارية الواردة بالفئة 

 دون غيرها  6 - 30 -33فى مجال  95

 90خدمات السباكة وااليال  والصيانة والتركيب والتجميع الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 6 -30- 33فى مجال الفئات 

 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين السلع والشحن بانواعه  - 93الفئة 

 -30 -33فى مجال الفئات  93والتخليص الجمركى والتوكيالت الماليية الواردة بالفئة 

 دون غيرها 6
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 
 

385333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يينية  -إل تي دى  -كو  -كول أدفانسد إنيرجى تكنولوجيز  -نينجبو رادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهيجيانج بروفينس،  ، دونجفينج رود، فينجهوا ديستركت، نينجبو سيتي، 33نو. 

 الصين. 

 95 - 33 -30 -6 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

أيباغ، يبغات، ِيبر للطباعة، ِدهانات، ورنيش، معجون فضة، دهانات  - 9الفئة 

خزفية، طالءات ]دهانات[، الكيه، ُمستحضرات لحفظ المعادن، طالءات زجاجية براقة 

ضادة لنمو الفطريات، دهانات ألمنيوم، طالء ]دهانات والكيه[، يبر للنقش، دهانات م

مائي طباشيري، طالءات للباد التسقيف ]ِدهانات[، دهانات مقاومة للنار، طالءات 

 9الخشب ]ِدهانات[، طالءات المينا للدهان ، أساسات الدهان. الواردة بالفئة رقم 

نات البرية، ستائر يفائح فوالذية، ستائر لفافة فوالذية، أقفاص معدنية للحيوا - 6الفئة 

خارجية معدنية، يشوات معدنية للبناء، بالط تسقيف معدني، مواد تسقيف معدنية، مواد 

بناء معدنية، نوافذ معدنية، ياويات معدنية للتعبئة، ألوا  ويفائح معدنية، مباني معدنية 

كواخ متنقلة، ياويات معدنية ]للتخزين والنقل[، يناديق معدنية، بالط معدني للمباني، أ

معدنية، بالط معدني للجدار، مواد تسقيف معدنية، دمج الخاليا الضوئية، مواد معدنية 

 6للسكك الحديدية، ياويات عائمة معدنية الواردة بالفئة رقم 

أغطية بالستيكية ليست للتغليف، أغطية بالستيكية ألغراض زراعية، أغشية  - 30الفئة 

ة[، مواد ترشيح ]رغوات شبه معالجة أو ياجبة ألشعة الشمس للنوافذ ]أغشية ملون

أغشية بالستيكية[، ألياف زجاجية للعزل، أربطة اليقة بخالف القرطاسية وليست 

لغايات طبية أو منزلية، تركيبات لمنع إشعاع الحرارة، مواد عازلة، دهانات عازلة، 

خراطيم  مواد تغليف ]تعبية أو سد[ من المطاط أو اللدائن، أغلفة مانعة لتسرب الماء،

ويل للمشعات الحرارية في المركبات، مواد تبطين من المطاط أو اللدائن، مركبات 

لألشرطة المقاومة للعوامل الجوية، خراطيم مرنة، ليست معدنية، خيوط من مواد 

بالستيكية ليست لإلستخدام النسيجي، مواد غير مويلة لاليتفاظ بالحرارة، أربطة 

 30د بالستيكية شبه معالجة. الواردة بالفئة رقم عازلة، أطواق منع التسرب، موا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

بالط غير معدني للمباني، أسفلت، قار، نوافذ غير معدنية، أبواب غير  - 33الفئة 

معدنية، ستائر خارجية، غير معدنية وغير، مصنوعة من النسيج، كظام )يشوات( غير 

واد، بناء[، مواد معدنية للبناء، مواد تسقيف غير معدنية، زجاج المباني، طالءات ]م

غير معدنية للبناء، أغطية غير معدنية لألسقف، مداخن ]غير معدنية[، أسقف غير 

معدنية تتضمن خاليا، ضوئية، مواد تغليف غير معدنية للمباني، زجاج سالمة، زجاج 

لنوافذ المباني، مباني غير معدنية، يوامع غير معدنية، معّرشات ]تراكيب[ غير 

 33فئة رقم معدنية.الواردة بال

التسويق المستهدف، دعاية وإعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات  - 95الفئة 

الكمبيوتر، عرض السلع على وسائل، االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، توفير المعلومات 

واألخبار عن األعمال عن طريق الموقع اإللكتروني ، إستشارات، األعمال المهنية، 

االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، خدمات الشراء  خدمات وكاالت

لآلخرين ]شراء، السلع والخدمات لألعمال األخرى[، التسويق، المساعدة في إدارة 

األعمال، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، اإلدارة التجارية 

اقد الخارجي ]مساعدة في لترخيص السلع والخدمات الخاية بآخرين، خدمات التع

األعمال[، توفير سوق للسلع والخدمات عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين، إستشارات 

إدارة شؤون الموظفين، عرض السلع، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 

 95تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، توظيف األفراد. بالفئة رقم 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يينية  -إل تي دى  -كو -كول أدفانسد إنيرجى تكنولوجيز  -نينجبو رادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يجيانج بروفينس، ، دونجفينج رود، فينجهوا ديستركت، نينجبو سيتي، زه33نو. 

 الصين. 

 95 - 33 -30 -6 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

أيباغ، يبغات، ِيبر للطباعة، ِدهانات، ورنيش، معجون فضة، دهانات  - 9الفئة 

خزفية، طالءات ]دهانات[، الكيه، ُمستحضرات لحفظ المعادن، طالءات زجاجية براقة 

ة لنمو الفطريات، دهانات ألمنيوم، طالء ]دهانات والكيه[، يبر للنقش، دهانات مضاد

مائي طباشيري، طالءات للباد التسقيف ]ِدهانات[، دهانات مقاومة للنار، طالءات 

 9الخشب ]ِدهانات[، طالءات المينا للدهان ، أساسات الدهان.الواردة بالفئة رقم 

البرية، ستائر يفائح فوالذية، ستائر لفافة فوالذية، أقفاص معدنية للحيوانات  - 6الفئة 

خارجية معدنية، يشوات معدنية للبناء، بالط تسقيف معدني، مواد تسقيف معدنية، مواد 

بناء معدنية، نوافذ معدنية، ياويات معدنية للتعبئة، ألوا  ويفائح معدنية، مباني معدنية 

 متنقلة، ياويات معدنية ]للتخزين والنقل[، يناديق معدنية، بالط معدني للمباني، أكواخ

معدنية، بالط معدني للجدار، مواد تسقيف معدنية، دمج الخاليا الضوئية، مواد معدنية 

 6للسكك الحديدية، ياويات عائمة معدنية الواردة بالفئة رقم 

أغطية بالستيكية ليست للتغليف، أغطية بالستيكية ألغراض زراعية، أغشية  - 30الفئة 

مواد ترشيح ]رغوات شبه معالجة أو ياجبة ألشعة الشمس للنوافذ ]أغشية ملونة[، 

أغشية بالستيكية[، ألياف زجاجية للعزل، أربطة اليقة بخالف القرطاسية وليست 

لغايات طبية أو منزلية، تركيبات لمنع إشعاع الحرارة، مواد عازلة، دهانات عازلة، 

طيم مواد تغليف ]تعبية أو سد[ من المطاط أو اللدائن، أغلفة مانعة لتسرب الماء، خرا

ويل للمشعات الحرارية في المركبات، مواد تبطين من المطاط أو اللدائن، مركبات 

لألشرطة المقاومة للعوامل الجوية، خراطيم مرنة، ليست معدنية، خيوط من مواد 

بالستيكية ليست لإلستخدام النسيجي، مواد غير مويلة لاليتفاظ بالحرارة، أربطة 

 30ستيكية شبه معالجة. الواردة بالفئة رقم عازلة، أطواق منع التسرب، مواد بال

بالط غير معدني للمباني، أسفلت، قار، نوافذ غير معدنية، أبواب غير  - 33الفئة 

معدنية، ستائر خارجية، غير معدنية وغير، مصنوعة من النسيج، كظام )يشوات( غير 

بناء[، مواد  معدنية للبناء، مواد تسقيف غير معدنية، زجاج المباني، طالءات ]مواد،

غير معدنية للبناء، أغطية غير معدنية لألسقف، مداخن ]غير معدنية[، أسقف غير 

معدنية تتضمن خاليا، ضوئية، مواد تغليف غير معدنية للمباني، زجاج سالمة، زجاج 

لنوافذ المباني، مباني غير معدنية، يوامع غير معدنية، معّرشات ]تراكيب[ غير 

 33رقم معدنية.الواردة بالفئة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

التسويق المستهدف، دعاية وإعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات  - 95الفئة 

الكمبيوتر، عرض السلع على وسائل، االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، توفير المعلومات 

واألخبار عن األعمال عن طريق الموقع اإللكتروني ، إستشارات، األعمال المهنية، 

ستيراد والتصدير، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، خدمات الشراء خدمات وكاالت اال

لآلخرين ]شراء، السلع والخدمات لألعمال األخرى[، التسويق، المساعدة في إدارة 

األعمال، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، اإلدارة التجارية 

الخارجي ]مساعدة في لترخيص السلع والخدمات الخاية بآخرين، خدمات التعاقد 

األعمال[، توفير سوق للسلع والخدمات عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين، إستشارات 

إدارة شؤون الموظفين، عرض السلع، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 

 95تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، توظيف األفراد. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يينية  -إل تي دى  -كول أدفانسد إنيرجى تكنولوجيز كو  -نينجبو رادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهيجيانج  بروفينس،  ، دونجفينج رود، فينجهوا ديستركت، نينجبو سيتي،33نو. 

 الصين. 

 95 - 33 -30 -6 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

أيباغ، يبغات، ِيبر للطباعة، ِدهانات، ورنيش، معجون فضة، دهانات  - 9الفئة 

خزفية، طالءات ]دهانات[، الكيه، ُمستحضرات لحفظ المعادن، طالءات زجاجية براقة 

مضادة لنمو الفطريات، دهانات ألمنيوم، طالء ]دهانات والكيه[، يبر للنقش، دهانات 

مائي طباشيري، طالءات للباد التسقيف ]ِدهانات[، دهانات مقاومة للنار، طالءات 

 9الخشب ]ِدهانات[، طالءات المينا للدهان ، أساسات الدهان.الواردة بالفئة رقم 

نات البرية، ستائر يفائح فوالذية، ستائر لفافة فوالذية، أقفاص معدنية للحيوا - 6الفئة 

خارجية معدنية، يشوات معدنية للبناء، بالط تسقيف معدني، مواد تسقيف معدنية، مواد 

بناء معدنية، نوافذ معدنية، ياويات معدنية للتعبئة، ألوا  ويفائح معدنية، مباني معدنية 

كواخ متنقلة، ياويات معدنية ]للتخزين والنقل[، يناديق معدنية، بالط معدني للمباني، أ

معدنية، بالط معدني للجدار، مواد تسقيف معدنية، دمج الخاليا الضوئية، مواد معدنية 

 6للسكك الحديدية، ياويات عائمة معدنية الواردة بالفئة رقم 

أغطية بالستيكية ليست للتغليف، أغطية بالستيكية ألغراض زراعية، أغشية  - 30الفئة 

ة[، مواد ترشيح ]رغوات شبه معالجة أو ياجبة ألشعة الشمس للنوافذ ]أغشية ملون

أغشية بالستيكية[، ألياف زجاجية للعزل، أربطة اليقة بخالف القرطاسية وليست 

لغايات طبية أو منزلية، تركيبات لمنع إشعاع الحرارة، مواد عازلة، دهانات عازلة، 

خراطيم  مواد تغليف ]تعبية أو سد[ من المطاط أو اللدائن، أغلفة مانعة لتسرب الماء،

ويل للمشعات الحرارية في المركبات، مواد تبطين من المطاط أو اللدائن، مركبات 

لألشرطة المقاومة للعوامل الجوية، خراطيم مرنة، ليست معدنية، خيوط من مواد 

بالستيكية ليست لإلستخدام النسيجي، مواد غير مويلة لاليتفاظ بالحرارة، أربطة 

 30د بالستيكية شبه معالجة. الواردة بالفئة رقم عازلة، أطواق منع التسرب، موا

بالط غير معدني للمباني، أسفلت، قار، نوافذ غير معدنية، أبواب غير  - 33الفئة 

معدنية، ستائر خارجية، غير معدنية وغير، مصنوعة من النسيج، كظام )يشوات( غير 

واد، بناء[، مواد معدنية للبناء، مواد تسقيف غير معدنية، زجاج المباني، طالءات ]م

غير معدنية للبناء، أغطية غير معدنية لألسقف، مداخن ]غير معدنية[، أسقف غير 

معدنية تتضمن خاليا، ضوئية، مواد تغليف غير معدنية للمباني، زجاج سالمة، زجاج 

لنوافذ المباني، مباني غير معدنية، يوامع غير معدنية، معّرشات ]تراكيب[ غير 

 33لفئة رقم معدنية. الواردة با

التسويق المستهدف، دعاية وإعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات  - 95الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

الكمبيوتر، عرض السلع على وسائل، االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، توفير المعلومات 

واألخبار عن األعمال عن طريق الموقع اإللكتروني ، إستشارات، األعمال المهنية، 

ت االستيراد والتصدير، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، خدمات الشراء خدمات وكاال

لآلخرين ]شراء، السلع والخدمات لألعمال األخرى[، التسويق، المساعدة في إدارة 

األعمال، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، اإلدارة التجارية 

عاقد الخارجي ]مساعدة في لترخيص السلع والخدمات الخاية بآخرين، خدمات الت

األعمال[، توفير سوق للسلع والخدمات عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين، إستشارات 

إدارة شؤون الموظفين، عرض السلع، تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر، 

 95تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، توظيف األفراد. الواردة بالفئة رقم 
 

399696الشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -خالد محمود عبد الكريم الدالى وشركاة  -الشركة المصريه للعدد والقوالب 

 ةتويية بسيط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقيه D9بالمنطقة الصناعيه  93القطعه رقم 

 95 - 30 -33 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6أسطمبات من المعدن الواردة بفئة  - 6الفئة 

 دون غيرها33أدوات يحيه الوارده بفئة   - 33الفئة 

 30ير بالستيك ومستلزماتها وقطع وويالت الصرف الواردة لفئة مواس  - 30الفئة 

 دون غيرها

 (6،33،30فى مجال المنتجات السابقة ) 95الخدمات الواردة بالفئة  - 95الفئة 
 

 CLB akhkالتنازل عن ايجى مولد  -على حدة Cاالشتراطات        :      التنازل عن حرف اى 

334666العالمة  العالمة مرتبطة مع -كال على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شوباردي للتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع جسر السويس  99

 97 - 33 -38 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات مصنوعة من الهاند ميد لصناعة منتجات الساعات و االكسسوارات  - 38الفئة 

 38و الحلي الواردة بالفئة 

منتجات مصنوعة من الهاند ميد لصناعة منتجات الجلود و المصنوعات  - 33الفئة 

 33الجلدية الواردة بالفئة 

ند ميد لصناعة منتجات االثاث الهاند ميد و منتجات مصنوعة من الها - 97الفئة 

 97المنتجات المصنوعة من المواد البالستيكية الواردة بالفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -الرياب للتجارة والتوريدات  -سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون    -أ شارع سليم االول 0

 95 - 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع منتجات الفئة رقم  - 33الفئة 

 95جميع منتجات الفئة رقم  - 95الفئة 
 

وغيرها 693941االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صريةشركة مساهمة م -شركة المينتك مصر لصناعه االخشاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه  D8المنطقة الصناعيه  336القطعه رقم 

 90 - 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 97منتجات االخشاب الوارده بالفئه  - 97الفئة 

 دون غيرها 90خدمات الطالء بالفئة  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة االركان لصناعة المالبس والمفروشات والمنسوجات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -سموية  - 373ويدة  -ب ش عبد التواب هدي 57

 95 - 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98الغزل والنسيج بالفئة  - 98الفئة 

 دون غيرها 95تصنيع المالبس بالفئة  - 95الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7993583 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/73/9735 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسؤليه محدودة  -مليكتى لالكسسوار والمالبس الحريمى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باب شرق االسكندريه-متفرع من كمال يال  الدين  933من شارع  9

 96 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95المالبس الوارده بالفئه  - 95فئة ال

 96اكسسوارات المالبس الوارده بالفئه  - 96الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930998 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  99القطعة 

 97 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93الطحينة بالفئة  - 93الفئة 

 97سناكس بالفئة  -يلصة  -يالوة  -خل  -يوص  -كاتشب  -مايونيز  - 97الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريةشركة مسا -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  99القطعة 

 97 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93الطحينة بالفئة  - 93الفئة 

 97مايونيز و كاتشب يوص خل يالوه يلصه سناكس بالفئة  - 97الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيةجمهورية مصر العر -محافظة الجيزة  -المنطقة الصناعية الثالثة   -اكتوبر   6مدينة 

 97 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وييوانات و طيور الصيد  - 93الفئة 

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

جيالتين )هالم(  -ى مصنوعة من منتجـات ييوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجل

للطعام، المربات بأنواعها، البيض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، الفواكه المطبوخة 

بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب 

فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق 

حضر، لوز مطحون، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول م

سوداني، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، 

 دون غيرها 93زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، و جميع المنتجات الواردة بالفئة 

او و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، وما يقوم مقام البن والشاى و الكاك - 97الفئة 

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 

، الكراميل )يلوى(، ، يلويات السكر، يلويات سكرية، يلوى البنبون و المصايات

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

موزيل، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 

كسترد، أقراص سكرية ) يلويات فوندان(، قطع يلوى )يلويات(، يلوى المرزبان، 

، يلويات بالنعناع، بتى فور )كعك(، أيابع سوس )يلويات(، أقراص محلة )يلويات(

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

الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، البـيـتى فور )كعك(، أيابع 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

يـــابع المخبوزة بالتــوابل و البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أيابع، األ

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

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود 

 97التوابل، البهارات و جميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

وغيرها 631843:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم       االشتراطات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936850 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اليسر العربية لالستثمارات العامة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -مول الدوية  -مدخل ج  - 36كتب م

 93 - 97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93منتجات الفئة  - 93الفئة 

 97منتجات الفئة  - 97الفئة 

 93منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

زل عن الحروف كال على حدى التنا -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة   -االشتراطات        :      
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اليسر العربية لالستثمارات العامة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -شر من رمضان مدينة العا -مدخل ج مول الدوية  36مكتب 

 93 - 97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93منتجات الفئة  - 93الفئة 

 97منتجات الفئة  - 97الفئة 

 93منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توترى للمنتجات الغذائية شركة تضامن  -وائل محمد خير النن وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دنية العاشر من رمضان الدور الثانى علوى مول البتراء االردنية م -38مكتب رقم 

 الشرقية 

 93 - 97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 طحينه  -زيت زتيون  -مخالت  -93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 بهارات ( -توابل - -كاتشب  -)يلصة  97جميع منتجات الفئة  - 97الفئة 

 بقوليات  - 93جميع منتجات الفئة   - 93الفئة 
 

----:          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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى-نيو ميرتكس -السيد السيد يامد دراهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اط  دمياطبمنطقة خدمات غرب دمي 5بلوك  33-97-8دمياط الجديدة القطعة رقم 

 99 - 93 -97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطبوخة بكافة انواعها ومربات  - 93الفئة 

 93وتمور وقمر الدين ومكسرات بالفئة 

 99العصائر ومشروبات الفواكه والمياة الغازية والمعدنية بالفئة  - 97الفئة 

 93ازجة واعشاب ومنتجات زراعية وبستانية بالفئة فواكه وخضروات ط - 93الفئة 

 97مسحوق العصائر البودر والمحمصات والتسالى بالفئة  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933573 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -عبد الحافظ السكرى وشركاه(  السكرى اخوان ) عماد الدين عبد المعطى

 تويية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية بابو تيج اسيوط

 93 - 99 -93 -97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 97جميع منتجات الفئة  - 97الفئة 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 99جميع منتجات الفئة  - 99 الفئة

 99،  93،  97،  93فى مجال الفئات  93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7907007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انر مونجوليا ييلى انداستريال جروب كو .,ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جينشان روود جينشان ديفلوبمنت زوون ,هاهوت ,الصين 3

 99 - 97 -93 -5 : المةــــــات العـــفئ
 

ألياف )لها عالقة بالحمية الغذائية(،  - 5الفئة 

يلوىلالستخدامفياألغراضالطبية،أطعمةمغذيةمعدةلالستخدامفياألغراضالطبية، 

ياألغراضالطبية،إضافاتمعدنيةللغذاء، إضافات غذائية، مشروباتمغذيةمعدةلالستخدامف

دقيقلبنى ]لألطفال[، أطعمةلألطفااللرضع، يليب أطفال )طبي(، يليب أطفال مسحوق 

 .75)طبي(، جميعها بالفئة 

الحليب، يليب الصويا، مشروب الحليب المخفوق، بدائل الحليب، شاي  - 93الفئة 

، مشروباتالحليب ]يغلبعليهاالحليب[، مزود بالحليب، مشروبات أساسها الحليب

 (93منتجاتالحليب، الحليب المسحوق، القشدة )منتج ألبان(، الزبادي، جميعها بالفئة )

القهوة، مشروبات القهوة بالحليب،مشروباتالشيكوالتهبالحليب،  - 97الفئة 

ا مشروباتأساسهاالقهوة،مشروباتأساسها الشاي، رقائقالشوفان، مأكوالت خفيفة أساسه

الحبوب، الحلوى المثلجة )آيس كريم(، الثلج الطبيعي أوالمصنّع، 

ثلجمنعش،مثلجاتمعدةلألكل، الزبادي المثلج )يلويات مثلجة(، المصاية، آيس كريم 

 (97على شكل سبائك، آيس كريم على شكل قوالب، جميعهابالفئة )

لية من مشروبات غير كحولية من عصير الفاكهة، مستخلصات غير كحو - 99الفئة 

الفاكهة، مشروبات من مصل اللبن، عصائر الفاكهة، مياه ]مشروبات[، عصائر 

الخضروات ]مشروبات[، مشروبات غير كحولية، عصائر فاكهة بالزبادي )سموثيز(، 

مشروبات غير مسكرة، مشروب يمض الالكتوز )منتج من الفاكهة وليس من الحليب(، 

)مستحضرات لتصنيع مشروبات من مستخلصات الخضروات، مشروبات 

 (.99المشروبات(، جميعها بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937753 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تويية بسيطة -اول عباس  -شادي فتحي المحمودي منصور وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة نصر اول -محمد يسن الجمل من عباس العقاد33

 96 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9الزيوت العطرية بالفئة  - 9الفئة 

 96االكسسوارات بالفئة  - 96الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ويتويف )هانجزهوو( انترناشيونال تريدنج كو .ال تى دي.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ساينس اند تكنولوجي ميوزيم  3753)زهونج يوو تشوانج زهي بيلينج( نو 3597رووم 

زهجيانج  -هانجزهوو سيتي   -ديستريكت بينجيانج  -تشانجهي ستريت -روود 

 الصين  -بروفينس 

 97 - 93 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

كريمات -منظف الوجه  -غسوالت )لوشن( للشعر -غسول )لوشن( لالستحمام  - 9الفئة 

كريمات يب الشباب -عطور  -مستحضرات تجميلية  -كريمات تجميلية  -تبيض البشره

 9مسحوق التالك للزينة بالفئة رقم  -عكريمات ازلة البق -

 -فواكة معلبة  -لحوم  -بندق محضر  -زيوت يالحة لالكل  -مخلالت  - 93الفئة 

الفطر المجفف  -شرائح سمك طرية )فيلية (  -منتجات توفو )فول يويا مخمر ( 

 93ربده بالفئة رقم  -فواكه مثلجة -الصالح لالكل 

 -كيك -مشروبات اساسها الشاي  -شاي  -ا الكاكاو مشروبات اساسه -قهوة  - 97الفئة 

 -بيتزا  -مستحضرات الحبوب  -سكر  -زهور او اعشاب لالستخدام كبديل للشاي 

  97معكرونة بالفئة رقم 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ة ابناء عبد المعطى سيد ايمد شرك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -ش الشيخ خطاب  9بالدور االول فوق االرضى بالعقار رقم  3الشقه 

 95 - 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 39الفئة 

مال وخدمات البيع ومراكز البيع والمعارض واالستيراد اداره وتوجيه االع - 95الفئة 

فى مجال  95والتصدير وخدمات عرض السلع عبر وسائل االتصاالت الوارده بالفئه 

 39الفئه 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز الحسينية الشرقية -المناجاة الكبرى ملك محمد السيد محمد ويش 

 95 - 38 : المةــــــات العـــفئ
 

 38الساعات فئة  - 38الفئة 

 

 38في مجال الساعات بالفئه  95االستيراد والتصدير بالفئه  - 95الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينيسوتا  -تارجت براندز ، انك 

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55879، مينيا بوليس ، مينيسوتا 9365 -نيكوليت مول ، تي بي اس  3777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 95 - 90 -98 -93 -97 -36 -33 -3 -8 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 8الشموع، شموع الحفالت للكعكة، قوالب من الفحم بالفئة   - 8الفئة 

أدوات المائدة المستخدمة مره وايده ، تحديدا السكاكين والشوك والمالعق ؛   - 3الفئة 

والسكاكين  أدوات المائدة ، علب ادوات المائدة المصممة خصيصا لحمل الشوك

والمالعق. فتايات الزجاجات و العلب الغير كهربائية. أدوات يدوية لالستخدام في 

المطبخ ، تحديدا كماشة المطبخ وقواطع البيتزا. أدوات قطع يدوية، مقص؛ وأدوات 

العشب و الحديقة ، تحديدا مكابس ، مجرفة ، ستارة ، مجارف ، شوكة األعشاب 

. أدوات يدوية الستخدامها مع ايتراق المخيمات الضارة ، المجرفة والقصايات

والمخيمات المحترقه في وقت سابق ، تحديدًا ، يراس النار لنقل السجالت المحترقة 

والسجالت المحترقة سابقًا ، الكماشات اللتقاط السجالت المحترقة والسجالت المحترقة 

 3سابقًا. بالفئة 

 

عديمة اللهب. مشاعل. أضواء سلسلة الشموع  TRAمصابيح ال اي دي   - 33الفئة 

الكهربائية؛ ديكورات مضيئة ، تركيبات اإلضاءة الشمسية ، تحديدا ويدات اإلضاءة 

والتجهيزات الشمسية في األماكن المغلقة و المفتوية ؛ التماثيل مضاءة للزينة في 

 األماكن المفتوية. طباخات بطيئة ، محامص كهربائية ، مشاوي الكهرباء والفحم ،

مبردات المياه؛ المدافئ علي شكل يحن النار ، تحديدا مناجم النار المحمولة. المراو . 

 33بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

المنشورات ، تحديدا كتب الطبخ ؛ مجموعات األنشطة ، تحديدا مجموعات   - 36الفئة 

الفنون والحرف اليدوية ؛ يندوق هدايا الحفالت هدايا الحفالت الورقيه،زينه الحفالت 

، الفتات . يقائب لهدايا الحفالت ؛ اقمشه ورقيه للطاوله ، والمناديل والمفارش. الورقيه 

أواني الطعام ، تحديدا أطباق ورقية وأكواب ورقية ؛أكليل باألوراق المزخرفة للحفالت. 

قرطاسيه ؛ كروت ماليظة، كروت فارغة ، دعوات. بطاقات الماليظات؛ ورق تغليف 

س الورق وشرائط لتغليف الهدايا.عالمات ورقيه للهدايه الهدايا وأكياس الهدايا؛ أقوا

منديل ورقيه ؛ ملصقات. وشم مؤقت؛ الطباشير و محايات الطباشير ؛ أدوات ورقية 

للرسم؛ ورقة كريب ، زينة ورقيه للكعك. مزينات االقالم الرياص ، أقالم يبر و أقالم 

 36رياص؛ العشب وأوراق الشجر لالستخدام مره وايده. بالفئة 

األثاث ، األثاث الخارجي، تحديدا طاوالت يغيرة للقهوه ، طاوالت نهائية   - 97الفئة 

، طاوالت جانبية ، طاوالت طعام ، كراسي ، كراسي سفرة ، كراسي االسترخاء ، 

كراسي يديقة ، أراجيح ، كراسي شاطئية ، أثاث شاطئي ، االريكه ، مقاعد ، مقاعد 

طعام ، أرائك ، الكراسي المريح للجلوس وأثاث التخييم طويله ، مقاعد عمل ، طاوالت 

؛ يامل المظالت ، عربات الشاي ، وسائد؛ التماثيل والتماثيل من الجص والبالستيك 

والخشب. يناديق تخزين غير معدنية من الخشب والبالستيك ؛ يناديق مزخرفة 

لبالستيك ؛ مصنوعة من الخشب والبالستيك. لويات جدارية مصنوعة من الخشب أو ا

الحلي الخشب والبالستيك في الحديقة. الحلي المنزلية الموسمية والديكورات من الخشب 

والبالستيك. سدادات زجاجية، يزمة زخارف هدية مصنوعة من البالستيك. الحلي 

البالستيكية للحفالت. زينة الحفل البالستيكية.، ديكورات الكعكة البالستيكية ،مصايات 

ستيكية ، الفتات بالستيكية ، زخارف مضاءة ، وهي التماثيل الشرب؛ أعالم بال

 97المنفوخة الستخدامها كزينة عطلة في الخارج. إطارات الصور. بالفئة 

 

أواني الطعام، أواني الطعام لالستخدام مره وايده ، تحديدا األطباق   - 93الفئة 

طبخ المارشميلو ،  واألكواب والسالطين وعلب المائدة ، تحديدا علب األطباق. شوك

شوكة طبخ الهوت دوج. اداة طبخ )توستر( قواني المشروبات، يحون واطباق التقديم 

؛ أطباق الكعك السالطين؛ أباريق. اطقم اطباق للغموس تتكون من أطباق. يلقات مندايل 

ليست من المعادن الثمينة؛ قواني البسكويت )الكوكيز(. ابريق. ياملي المندايل ليس من 

ن. مجموعات كوستر ليست من الورق وليس من الكتان ؛ رجاجة الملح والفلفل. المعد

يامل ثالتي القوائم. دالء الثلج زجاجات مياه؛ مرشات يديقة؛ مبردات. ادوات تزيين 

الكعكة؛ مغرفة اآليس كريم؛ يامالت الشموع؛ عصي السويزل. الخله. خلة الكوكتيل، 

، مايات الشرب؛ ياويات تخزين الطعام يامل المشروبات، أكواب الخبز الورقية

الحاويات البالستيكية ، تحديدا يناديق هدايا الحفالت البالستيكية التي تباع فارغة ؛ 

دالء للمشروبات زجاجات الماء تباع فارغة. سالل الخوص. سالل النزهة المجهزة؛ 

مالعق  أواني الشواء والشوي ، تحديدا الكماشات والشوك والمقلبات. كاشطات شواء

الستخدام المطبخ. مبردات المشروبات المحمولة غير الكهربائية ؛ ياويات للنباتات ، 

 93تحديدا اواني الزرع وأواني الزهور ؛ الدالء بالفئة 

 

  - 98الفئة 

المناشف ، تحديدا المناشف القطنية ومناشف الشاطئ، غطاء للوسائد، البطانيات 

كتان ليس من الورق ، وتحديدا ، المفارش ، بطانيات النزهة؛ مفارش المائدةمن ال

 98والمناديل ، ومفارش المائدة ، مفارش الطاوله. 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 - 369 عدد

 

  - 90الفئة 

يصير الشاطئ، سجاد، سجاد لألستخدام خارج المنزل، يصير الباب؛ السجاد علي 

 90شكل سجاده طويله لالرض. بالفئة 

 

  - 95الفئة 

البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض خدمات متجر البيع بالتجزئة وخدمات 

مجموعة واسعة من السلع االستهالكية ؛ خدمات المخابز للبيع بالتجزئة. 

( 90, 98, 93, 97, 36, 33, 3, 8فى مجال الفئات ) 95الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

منح الطالب حق اسبقية -باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7963383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/9730 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فروتانيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  6 -لخامسة المنطقة ا -ابنى بيتك  -ه  983 - 3شقه 

 89 - 89 -93 -95 -99 -93 -97 -93 -36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36المطبوعات الورقية والكتب والمجالت الواردة بالفئة  - 36الفئة 

 دون غيرها  93جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 

 دون غيرها 97ة جميع المنتجات الواردة بالفئ - 97الفئة 

 دون غيرها 93جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 

استيراد والتصدير وخدمات الدعاية واالعالن والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة  - 95الفئة 

 99،  93، 97،  93مجال  فى 95وتفعيل النشاط المكتبى واالعمال التجارية بالفئة 

 دون غيرها

التعبئة والتغليف والتوزيع والشحن بانواعه والتخليص الجمركى الوارد  - 93الفئة 

 دون غيرها  99،  93،  97،93فى مجال الفئة  93بالفئة 

 دون غيرها 89جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 89الفئة 

 دون غيرها 89بالفئة خدمات المطاعم والكافيهات الواردة  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شرطة الزيتون  قسم -االميرية  -شارع المصانع  3

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 ( 95فى مجال المطبوعات والمنشورات والدعايه واالعالن الواردة بالفئه ) - 95الفئة 
 

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

التنازل عن حرف  -وغيرها  698646العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -باستخدامها في مجموعها 

( في الوضع العادي p)-ال )بي ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية  -يات والصناعات الكيماوية ) باكين ( شركة البو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  3

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36المطبوعات والمنشورات وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 36الفئة 

 

 95الدعايه واالعالن الواردة بالفئة رقم   - 95الفئة 

 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

 pالتنازل عن  حرف بى  -وغيرها  441994العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الموضحة بالصورة 

فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -البويات والصناعات الكيماوية ) باكين ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  3

 95 - 36 : مةالــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 

 95فى مجال المطبوعات والمنشورات والدعايه واالعالن  - 95الفئة 
 

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

التنازل عن حرف ال  -مه باستخدامها في مجموعها تعهد مالك العال-وغيرها  441994العالمه رقم 

( في الوضع العادي p)-)بي ( 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877753 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - 36بجوار البوابه  -الدور االرضى 

 الجيزة

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 36فى مجال الفئة  95التسويق العقارى والدعاية واالعالن الواردة بالفئه   - 95الفئة 
 

على حدى aASMالتنازل عن مصر  -:             االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - 36بجوار البوابه  -الدور االرضى 

 الجيزة

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 36فى مجال الفئة  95التسويق العقارى والدعاية واالعالن الواردة بالفئه  - 95الفئة 
 

على حدى oMAMcو التنازل عن كاير -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه   -مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6مركز مول العرب التجاري  36الدور االرضى بجوار البوابه 

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 95والتسويق العقارى الواردة بالفئه  36دعايه واعالن فى مجال الفئه  - 95الفئة 
 

 oei oMAMcاالشتراطات        :      التنازل عن ) نيو كايرو ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    7877765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - 36بجوار البوابه  -الدور االرضى 

 الجيزة

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 36فى مجال الفئة  95التسويق العقارى والدعاية واالعالن الواردة بالفئه   - 95الفئة 
 

على حدى sLMMOالتنازل عن شرق  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877766 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -مراكز لالستثمار العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6مركز مول العرب التجاري  36الدور االرضى بجوار البوابه 

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36ات الواردة بالفئه جميع المنتج - 36الفئة 

 95والتسويق العقارى الواردة بالفئه  36دعايه واعالن فى مجال الفئه  - 95الفئة 
 

 CMStاالشتراطات        :      التنازل عن ) ايست (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينة  -مركز مول العرب التجاري  - 36بجوار البوابه  -الدور االرضى 

 الجيزة

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 36فى مجال الفئة  95العقارى والدعاية واالعالن الواردة بالفئه التسويق  - 95الفئة 
 

على حدى LLMMGالتنازل عن غرب  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877763 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركه مساهمة مصريه ش -مراكز لالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اكتوبر  6مدينه  -مركز مول العرب التجاري  36الدور االرضى بجوار البوابه رقم  

 الجيزة

 95 - 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 36الفئة 

 95ق العقارى الواردة بالفئه والتسوي 36دعايه واعالن فى مجال الفئه  - 95الفئة 
 

(  iLMSOosMAMاالشتراطات        :      التنازل عن االسكندريه )
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اباريل ذ.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده -دبي  90873ص . ب 

 95 - 95 -33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع منتجات الفئه  - 33الفئة 

 95جميع منتجات الفئه  - 95الفئة 

 95،  33فى مجال الفئات  95جميع خدمات الفئه  - 95الفئة 
 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 

 

 

225 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/39/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة-شركة االنفاس للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بوالق ابو العال  -شارع السبتية بجوار ميدان سيدى سعيد 

 95 - 33 -3 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6حام بالفئة سلك الل - 6الفئة 

 3العدد واالدوات بالفئة  - 3الفئة 

 33مواد البناء بالفئة  - 33الفئة 

 6و 3دون غيرها )فى مجال الفئات  95التجارة واالستيراد والتصدير بالفئة  - 95الفئة 

 (33و
 

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

التنازل عن البيان التجارى-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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938389 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اوبيكي للمنتجات االسمنتيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 95 - 33 : المةــــــات العـــفئ
 

الصوب االسمنتى االنترلوك  -نتجلت االسمنتيه بكافة انواعها و اشكالها الم - 33الفئة 

  33بالفئه 

  33في مجال الفئة  95االستيراد والتصدير بالفئة رقم   - 95الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ميتال مكس لالستيراد والتصدير  -معتز نجيب عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -شارع فكرى زاهر ملك مجدى سعد محمد عوض قسم ثانى مركز دمياط  

 95 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبصفه خايه الغراء 3المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 

- 3 - 6 - 3فى مجال الفئات  95خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئه  - 95الفئة 

96 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -الشركةالدولية لمجازر الدواجن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انشاص الرمل بلبيس  -خارج زمام بساتين االسماعيليه  8ك  -يوض الجبل الشرقى 

 الشرقيه 

 95 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93واجن المجمده الوارد بالفئه الد  - 93الفئة 

 93و 93فى مجال الفئه  95بيع الدواجن المجمده والفريش الوارده بالفئه  - 95الفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930783 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -الهواري لالستيراد و التصدير ايمد ابو الفتو  السيد الهواري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عين شمس  -شارع قمر مع كامل ماهر  5 

 95 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93نتجات الوارده بالفئه رقم جميع الم - 93الفئة 

خدمات البيع و ادارة االعمال و خدمات االستيراد و التصدير و المحالت  - 95الفئة 

 93في مجال الفئة رقم  95التجاريه الواردة بالفئه 
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    7933993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تويية -الشركة االلمانية اللبنانيية للصناعة عبد الفتا  ابراهيم الحوت و شريكتة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لمنطقة ا 39790بلوك  9-9-3و القطعة رقم  39790بلوك  9قطعة  58شارع 

 الصناعية االولى العبور

 95 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 9الفئة 

يفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

دام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخ

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أيباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات يناعية 

تة للدهانات ، ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثب

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل 

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أيباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

(.  79ءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) طال

 دون غيرها

 دون غيرها 9في مجال الفئة  95االستيراد و التصدير في الفئة  - 95الفئة 
 

---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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7938356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايسترن ستار للتجارة والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع االندلس  97بالعقار رقم  39شقة رقم 

 97 - 5 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 (9فئة رقم )جميع المنتجات الواردة بال - 9الفئة 

 (5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 5الفئة 

 (97جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 97الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/76/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مكتب الصحوة لالستيراد والتصدير  -هند طالل يافظ الراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنصورة من ش انور يافظ بجوار مسجد الخلفاء الراشدين مركز منشأه القناطر م 

 امبابه الجيزة

 93 - 95 -99 -93 -97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 97جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 97الفئة 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 99الفئة 

يع خدمات الدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير والبيع بالجمله والب - 95الفئة 

فى مجال  95بالتجزئة وخدمات االعمال التجاريه وتفعيل النساط المكتبى الواردة بالفئة 

  99 - 93 - 97 - 93الفئات 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين السلع والشحن بأنواعه  - 93الفئة 

  99 - 93 - 97 - 93فى مجال الفئات  93والتخليص الجمركى بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935836 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه   -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 االعالنات 95خدمات الفئة  - 95الفئة 

 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    7935830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  مصرية -شركه بريميوم انترناشيونال لخدمات االئتمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95االعالنات بخدمات الفئة  - 95الفئة 

 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ت االئتمان شركه بريميوم انترناشيونال لخدما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش عقبة بن نافع  6

 96 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 95االعالنات بخدمات الفئة  - 95الفئة 

 دون غيرها 96خدمات االئتمان بالفئة  - 96الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -العالميه للمنتجعات السياييه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   - 8شقه   -الدور الخامس   -يال  سالم  -عمارات العبور   38

 89 - 90 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

  95اداره القري السياييه الواردة بالفئه رقم  - 95الفئة 

 90انشاء قريه سياييه بالفئه رقم  - 90الفئة 

 89خدمات اماكن اقامة السيا  بالفئه رقم  - 89الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7939739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -دودل مصر  -المؤسسه المصريه للتوريدات  -رأفت سمير وديع بشاى 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابه  -العمال  -غلول  ش سعد ز 5منزل رقم  -  33بلوك 

 90 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95توريدات عموميه الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

  90مقاوالت عامة الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/33/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركه المصريه لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -شارع رمسيس   -سنترال رمسيس 

 89 - 93 -95 -3 : المةــــــعات الـــفئ
 

 3اجهزه تسجيل أو ارسال او نسخ الصوت والصوره الكترونيا الوارده بالفئة  - 3الفئة 

االعمال التجاريه الخايه باجهزة التسجيل او ارسال اونسخ الصوت  - 95الفئة 

 3فئه فى مجال ال 95والصوره الكترونيا وكذا المحالت ومكاتب المنشاه الوارده بالفئة 

 93خدمات االتصاالت الوارده بالفئة رقم  - 93الفئة 

الخدمات العلميه والتنقيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها وخدمات  - 89الفئة 

 89تصميم وتطوير عتاد وبرامج الحاسوب الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7963099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فاروس النتاج وتعبئة المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -أ كورنيش المعادى 8

 93 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

،  97،  93جال منتجات الفئات فى م 95بيع وشراء وتجارة الواردة بالفئة  - 95الفئة 

93 

 93،  97،  93فى مجال منتجات الفئات  93التعبئة والتغليف الواردة بالفئة   - 93الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

240 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ابوتيك باى لخاليات النباتات الطبية العطرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -المنصورية  -ش ممدو  خليل  9

 87 - 5 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 ماعدا االدويه 5المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

خدمات استخالص الزيوت والمواد الفعالة من النباتات واالعشاب الواردة   - 87الفئة 

 87بالفئة 
 

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

ن البيانات التجاريةالتنازل ع -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 - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوانجزهو زاوفينج انفستمنت هولدينج كو.، ليمتد.  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 و ، الصين .   ، فينجزي ايست رود ، نانشا ديستركت جوانجزه 376نو. 

 89 - 95 -95 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس , مالبس جاهزة , معاطف , طماقات ]بناطيل[ , تنانير , مالبس  - 95الفئة 

داخلية , قمصان نصف كم , مالبس للمواليد , أثواب سباية , مالبس مضادة للماء , 

البس محبوكة , قفازات ]مالبس[ , مالبس للحفالت التنكرية , أيذية , أيذية , قبعات , م

 95شاالت , شياالت للمالبس , غطاء للعين عند النوم , فساتين الزفاف بالفئة 

عرض السلع , توزيع العينات , دعاية وإعالن , عرض السلع على وسائل  - 95الفئة 

االتصال لغايات بيعها بالتجزئة , خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن , إستشارات في 

رة وتنظيم األعمال , خدمات مقارنة األسعار , توفير معلومات االتصال التجارية إدا

واألعمال , توفير المعلومات التجارية عبر موقع الويب , تنظيم المعارض التجارية 

لغايات تجارية أو إعالنية , خدمات وكاالت االستيراد والتصدير , ترويج المبيعات 

ين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[ , ]لآلخرين[ , خدمات الشراء لآلخر

توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات , إستشارات إدارة 

شؤون الموظفين , تحسين محرك البحث لترويج المبيعات , تحسين الويول لموقع 

 95ة الويب , تدقيق الحسابات لألعمال , تأجير آالت البيع , بحث الكفاالت بالفئ

بحث وتطويرالمنتجات لآلخرين , مراقبة الجودة , خدمات الكيمياء , فحص  - 89الفئة 

النسيج , فحص المواد , التصميم الصناعي , التصميم الداخلي , تصميم األزياء , تصميم 

برامج كمبيوتر , ييانة برامج كمبيوتر , إنشاء وييانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

واقع اإلنترنت , تزويد محّركات بحث على اإلنترنت , استشارات لآلخرين , تفعيل م

تصميم مواقع الويب , البرمجيات كخدمة , الحوسبة السحابية , المنصة كخدمة , تطوير 

البرمجيات في إطار نشر البرمجيات , تخزين البيانات اإللكترونية , تأجير خوادم 

 89الشبكة بالفئة 
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 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    7936097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كوريه مساهمة -ال جي اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , كوريا357-093جو  ,سؤول  -دايرو , يونجدينجبو  -يوى  393

 89 - 87 -93 -90 -95 -33 -3 -0 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 طاقه كهربائيه - 8الفئة 

الغساالت الكهربائية؛ وغساالت الصحون؛ المكانس الكهربائية؛ خراطيم  - 0الفئة 

المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ 

ات في الروبوطات لالستخدامات الصناعية؛ األعمال اليومية لمساعدة الروبوط

األغراض المنزلية؛ الروبوطات للتنظيف؛ أنظمة الويدات الذي يتكون من يامالت 

منصات آلية؛ آليات التحكم للمكائن اآللية؛ المنافيخ الدوارة؛ ضاغطات الهواء؛ 

الضاغطات الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ مجففات دوارة ]غير مسخنة[؛ الخالطات 

لمكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ ا

الكهربائية؛ مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس 

 الكهربائية لالستخدامات المنزل والفراش.

أدوات التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة الكهربائية؛ أدوات الخاليا الضوئية  - 3الفئة 

سية الحرارية إلى كهرباء؛ أجهزة قياس الطاقة الحرارية؛ أجهزة لتحويل الطاقة الشم

التحكم الكهربائية للتدفئة وتنظيم الطاقة؛ األجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية؛ 

جهاز تخزين الطاقة يتكون من البطاريات؛ أجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ 

أجهزة التحكم بإمداد الطاقة الكهربائية؛  مجمعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء؛

المحوالت التيارات المتعلقة بالطاقة الشمسية؛ األجهزة الكهروضوئية لتحويل إشعاع 

الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية؛ أجهزة تخزين الطاقة الشمسية؛ برمجيات إدارة 

الكهربائي الطاقة؛ أجهزة قياس/مراقبة/تحليل استهالك الكهرباء؛ أجهزة التحكم 

واإللكتروني لتحسين فعالية الطاقة؛ ويدات الطاقة؛ األجهزة واألدوات لتشخيص 

تمديدات الطاقة الكهربائية؛ أجهزة وأدوات التحكم بالطاقة الكهربائية؛ الهواتف الذكية؛ 

أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ شاشات للحواسيب؛ الشاشات للغايات التجارية واإلعالنية؛ 

سوب المحمول؛ الحواسيب القابلة للتحويل؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن أجهزة الحا

ارتداؤها؛ أجهزة الحاسوب؛ لويات المفاتيح؛ الحقائب لحمل لويات المفاتيح؛ أجهزة 

االستشعار الرقمية؛ الحساسات اإللكترونية؛ التخزين المرفق مع الشبكات )ان ايه اس(؛ 

زة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ سواقات األقراص للحواسيب الخارجية؛ أجه
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لأليوات أو الصور؛ المكونات الصوتية؛ أنظمة المكونات الصوتية المؤلفة من 

سماعات الصوت المحيطي، السماعات، أجهزة الضبط ، األجهزة المازجة للصوت، 

أجهزة تعديل الصوت، مسجالت يوت، مستقبالت المذياع؛ برمجيات التطبيقات؛ 

للهواتف النقالة؛ برامج تطبيقات الحاسوب للهواتف الذكية  برمجيات التطبيقات

والساعات الذكية؛ مستقبالت الصوت؛ طابعات األلوان الرقمية؛ الحواسيب اللويية 

العاملة باللمس؛ أجهزة االستقبال الموضوعة فوق أجهزة التلفاز؛ فأرات الحاسوب؛ 

ف الذكية على شكل أدوات آالت التصوير؛ الهواتف الذكية على شكل نظارات ؛ الهوات

قابلة لألرتداء؛ الحافظات الجلدية للهواتف النقالة؛ الحافظات الجلدية للهواتف الذكية؛ 

الحافظات الجلدية للحواسيب اللويية العاملة باللمس؛ عصبات المعصم لمشغالت 

الوسائط اإللكترونية الرقمية المحمولة؛ برمجيات الحاسوب التصاالت البيانات 

ية الستقبال، ومعالجة، وإرسال وعرض المعلومات عن التمارين / دهون الجسم الالسلك

/ بي ام آي /؛ المحطات المحمولة لالستخدام الشخصي من أجل تسجيل / تنظيم / إرسال 

/ التحكم / المراجعة للصحة والرعاية الصحية، واستقبال النصوص، والبيانات، 

 الصور، الملفات الصوتية. 

كيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الم - 33الفئة 

الرطوبة الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه 

لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية 

حرارية الشمسية ]للتسخين[؛ منظفات للهواء؛ أجهزة المياه؛ أجهزة لتجميع الطاقة ال

التسخين؛ مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ العاملة 

بالغاز؛ االفران الكهربائيه؛ أواني الطبخ الكهربائية؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات 

البس )الكهربائية( ألغراض المالبس الكهربائية؛ آالت تنسيق المالبس لتنشيف الم

منزلية؛ آالت ترتيب المالبس الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة وتعقيم 

وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة 

 ة؛ المغاسل التعقيم وإزالة الروائح الكريهة والمعالجة لمقاومة التجعد للغايات المنزلي

خدمات تنظيم مبيعات أجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ خدمات  - 95الفئة 

المساعدة واالستشارات في مجال إدارة األعمال للشركات في قطاع الطاقة؛ خدمات 

وكاالت البيع ألجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ خدمات الوساطة التجارية 

أجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ خدمات متاجر البيع بالجملة المتعلقة بشراء وبيع 

التي تعرض أجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ خدمات وكاالت الشراء ألجهزة 

التحكم الكهربائية للتدفئة وإدارة الطاقة؛ خدمات الفوترة في مجال الطاقة؛ خدمات 

ريات ألجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ مقارنة أسعار الطاقة؛ خدمات وكالة المشت

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز بأجهزة التحكم الكهربائية إلدارة الطاقة؛ 

خدمات تنظيم مبيعات أجهزة قياس استهالك الطاقة الكهربائية، خدمات البيع بالجملة 

اجر البيع بالتجزئة التي التي تعرض أجهزة قياس استهالك الطاقة الكهربائية؛ خدمات مت

تعرض أجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية؛ خدمات وكاالت المبيعات ألجهزة 

قياس استهالك الطاقة الكهربائية؛ خدمات وكاالت المبيعات للتحكم في إمدادات الطاقة 

الكهربائية؛ خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بشراء وبيع أجهزة التحكم الكهربائية 

لتدفئة وإدارة الطاقة؛ خدمات وكاالت المبيعات ألجهزة التحكم الكهربائية للتدفئة وإدارة ل

الطاقة؛ خدمات تنظيم مبيعات أجهزة التحكم الكهربائية للتدفئة وإدارة الطاقة؛ خدمات 

متاجر البيع بالجملة التي تعرض أجهزة التحكم الكهربائية للتدفئة وإدارة الطاقة؛ خدمات 

لتجارية المتعلقة بشراء وبيع األجهزة لقياس استهالك الطاقة الكهربائية؛ الوساطة ا

خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بشراء وبيع أجهزة التحكم بتزويد الطاقة الكهربائية؛ 
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خدمات متجر البيع بالتجزئة التي تعرض أجهزة التحكم الكهربائية للتدفئة وإدارة الطاقة؛ 

 المتعلقة ببرمجيات إدارة الطاقة. خدمات الوساطة التجارية

خدمات إنشاء مواد جديدة إلعادة توليد الطاقة؛ خدمات إنشاء مصانع جديدة  - 90الفئة 

إلعادة توليد الطاقة )بما في ذلك توليد الطاقة بواسطة أشعة الشمس / طاقة الريا (؛ 

لتوليد الطاقة  خدمات ييانة أنظمة تقليل استهالك الطاقة للمباني، خدمات إنشاء بدائل

البديلة؛ خدمات تركيب تجهيزات تحويل الطاقة المتجددة؛ خدمات تشييد المباني 

والهياكل الموفرة للطاقة؛ خدمات بناء مصانع جديدة إلعادة توليد الطاقة، خدمات 

تركيب وييانة وإيال  التجهيزات الشمسية لتوليد الطاقة؛ خدمات تركيب منظمات 

 رين.الطاقة الكهربائية لآلخ

خدمات توزيع الطاقة، خدمات اإلمداد بالطاقة الكهربائية والغاز والمياه  - 93الفئة 

والتدفئة المحلية؛ خدمات تقديم المعلومات واالستشارات المتعلقة بتوزيع الطاقة؛ خدمات 

توزيع الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والتدفئة المحلية؛ خدمات التزويد بالطاقة، 

ع الطاقة لتدفئة ولتبريد المباني؛ خدمات تخزين وتوزيع وإمداد الطاقة خدمات توزي

 والوقود؛ خدمات تخزين الطاقة والوقود.

خدمات معالجة وتحويل الطاقة؛ خدمات تقديم االستشارات التقنية في مجال  - 87الفئة 

ية؛ إنتاج الطاقة الشمسية؛ خدمات توليد الكهرباء من األمواج والريا  والطاقة الشمس

خدمات إنتاج الطاقة من خالل محطات الطاقة النووية؛ خدمات إنتاج ومعالجة الوقود 

ومصادر الطاقة األخرى؛ خدمات تأجير معدات توليد الطاقة؛ خدمات إنتاج الطاقة 

الكهربائية من المصادر المتجددة؛ يدمات إنتاج الطاقة الشمسية من خالل منشآت 

ة الضوئية؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال توليد ومعدّات توليد الطاقة الكهربائي

الطاقة؛ خدمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتوليد 

الطاقة الكهربائية؛ خدمات إنتاج الطاقة الحيوية؛ خدمات إنتاج الطاقة؛ خدمات توليد 

 الطاقة. 

لقة باستهالك الطاقة في المباني؛ خدمات تطوير خدمات تسجيل البيانات المتع - 89الفئة 

أجهزة اختبار التكييف الحراري المائي المستخدم في الطاقة المتجددة الجديدة؛ خدمات 

تطوير مفاهيم الطاقة المتكاملة؛ خدمات االستشارات التكنولوجية في مجال توليد الطاقة 

ظ الطاقة؛ الخدمات االستشارية البديلة؛ خدمات تقديم االستشارات المهنية المتعلقة بحف

المتعلقة بكفاءة الطاقة؛ خدمات تقديم االستشارات في مجال توفير الطاقة؛ خدمات 

االستشارات المهنية المتعلقة بكفاءة الطاقة في المباني؛ خدمات التحقق من الطاقة، 

علقة الخدمات االستشارية المتعلقة باستخدام الطاقة؛ خدمات االستشارات التقنية المت

باإلنتاج الجديد للطاقة المتجددة؛ خدمات البحث والتطوير بمحوالت الطاقة / العاكسات / 

الشواين الستخدامها في أنظمة الطاقة المتجددة الجديدة؛ خدمات البحوث والتطوير 

المتعلقة باإلنتاج الجديد للطاقة المتجددة ؛ خدمات االستشارات الهندسية في مجال التنبؤ 

لمثلى لطاقة البناء؛ خدمات الفحص التشخيصي التقني المتعلقة بإدارة الطاقة؛ واإلدارة ا

خدمات البحوث في مجال الطاقة/ خدمات إدارة مراقبة نظام الطاقة والتحكم والصيانة؛ 

خدمات البحث والتطوير ألنظمة تخزين الطاقة، خدمات إدارة أجهزة تخزين الطاقة؛ 

ل للتحكم الشامل في قوة الحماية؛ خدمات ييانة خدمات تطوير برمجيات أنظمة التشغي

أنظمة الكمبيوتر للتحكم الشامل في قوة الحماية؛ خدمات إدارة يماية شاملة لنظام 

التشغيل التحكم في الطاقة؛ خدمات التشخيص المتعلقة بجودة الطاقة وتحليل نظام 

مات تأجير الطاقة؛ خدمات تصميم أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر إلدارة الطاقة؛ خد

أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر إلدارة الطاقة؛ خدمات تقديم النصائح التقنية المتعلقة 

 بأجهزة وبرمجيات الكمبيوتر إلدارة الطاقة.
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التنازل عن كل مقطع علي حدا  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

وغيرها  394114العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7903363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -يلمى محمد ايمد ابراهيم وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الحى العاشر مدينه نصر  -ش ايمد الزمر  936عماره  3محل رقم 

 89 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95الدعايه واالعالن الوارده بالفئه  - 95الفئة 

 89المطاعم الوارده بالفئه  - 89الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7905339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شركة ثري براذرز للصناعات الهندسية والكهربية ) ارت الين ( 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقاهرة -مصر الجديدة  -روكسي  -شارع المهد االشتراكي  93

 95 - 33 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها 33جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 33الفئة 

و االستيراد والتصدير الوارد  33 - 3االعمال التجارية في مجال الفئات  - 95الفئة 

 دون غيرهما 33 - 3في مجال الفئات  95بالفئة 
 

كال على حدة A 3لتنازل عن ثرى بى االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7936733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ليك سايد الستثمارات السياييه و العقاريه ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - مصر الجديده -ش فريد  83

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 96االستثمار العقارى الواردة بالفئة   - 96الفئة 

 90اقامة الفنادق والموتيالت لالستثمار السيايى بالفئة  - 90الفئة 
 

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

امها مجمعةباستخد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سفريكو الستثمار العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  b36طريق القاهرة اسكندريه الصحراوي مبني  93القريه الزكيه الكيلو 

 89 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

  96جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 96الفئة 

 89جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 89الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى sاس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جولدن بيراميدز بالزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  -هليوبوليس  - 9ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  9

 89 - 83 -90 -93 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 

 83جميع خدمات الفئة  - 83الفئة 

 89جميع خدمات الفئة  - 89الفئة 
 

وغيرها 366598العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    7930338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/73/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بالنترونيكس ، انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  35767انسينال ستريت ، سانتا كروز ، كاليفورنيا  985

 89 - 93 -90 -3 : المةــــــات العـــفئ
 

( برمجيات كمبيوتر؛ عتاد كمبيوتر ونظم برمجبات كمبيوتر 3الفئة ) - 3الفئة 

لالتصاالت عن بُعد، وعقد المؤتمرات عن بُعد وعقد المؤتمرات المرئية، ونقل ملفات 

الصوت والصورة والبيانات بين أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة كمبيوتر عالمية وشبكة 

ت الكمبيوتر بين نظير بنظير تعالج وتتحكم بالصور من كمبيوتر واسعة النطاق، وشبكا

كاميرات ويب وكاميرات رقمية؛ عتاد كمبيوتر؛ عتاد كمبيوتر وبرامج برمجيات 

كمبيوتر لدمج النصوص والملفات السمعية والرسوم التخطيطية والصور الثابتة 

كمبيوتر  والمتحركة في وسيلة توييل تفاعلية للتطبيقات متعددة الوسائط؛ برمجيات

إلرسال واستقبال ومعالجة وقراءة ومشاهدة والتحكم في التطبيقات والبيانات اإللكترونية 

والصور وملفات الصوت والصورة؛ برمجيات كمبيوتر لنسخ ومعالجة وتدفيق المحتوى 

السمعي والمرئي والمتعدد الوسائط ولالستدعاء السمعي والمرئي والتعاون عن بُعد؛ 

للتحكم بتشغيل األجهزة السمعية والمرئية ولمشاهدة و/أو البحث عن برمجيات كمبيوتر 

و/أو قراءة الصوت والصورة والتلفاز واألفالم والصور الفوتوغرافية وغيرها من 

الصور الرقمية األخرى وغيرها من المحتوى متعدد الوسائط؛ برمجيات كمبيوتر 

ألوساط ألجهزة الكمبيوتر؛ للمشاركة متعددة الوسائط، وبرمجيات كمبيوتر لمشاركة ا

برمجيات اتصاالت واتصاالت عن بُعد؛ برمجيات الهواتف من خالل بروتوكول 

اإلنترنت؛ برمجيات كمبيوتر إلدارة معدات االتصاالت السمعية والمرئية؛ برمجيات 

كمبيوتر لتوييل والتنسيق المشترك بين أجهزة االتصاالت المتعددة؛ برمجيات كمبيوتر 

شغيل وإدارة مراكز اتصال االتصاالت عن بُعد؛ برمجيات كمبيوتر تستخدم في ت

للويول إلى موارد الحوسبة السحابية وموارد أجهزة الكمبيوتر السحابية؛ برمجيات 

كمبيوتر إلدارة الضجيج الخلفي؛ برمجيات إلغاء الضجيج؛ برمجيات إلغاء الصدى؛ 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

عية لنسخ الضجيج الخلفي؛ برمجيات كمبيوتر للتحكم في مستويات الصوت؛ ملفات سم

لويات بيضاء إلكترونية؛ كاميرات فيديو؛ كاميرات ويب؛ مكبرات يوت؛ مكبرات 

السلكية؛ سماعات رأس؛ سماعات؛ سماعات أذن، ميكروفونات؛ سماعات السلكية؛ 

معدات للمؤتمرات السمعية؛ معدات للمؤتمرات المرئية؛ كاميرات للمؤتمرات المرئية، 

ت، شاشات عرض كمبيوترية، أجهزة تلفاز؛ أجهزة ملحقة هواتف بمكبرات يو

بالكمبيوتر؛ قواعد تثبيت ومهائيات لشحن األجهزة النقالة والبطاريات، وتوييل أجهزة 

االتصال عن بُعد، واألجهزة النقالة وأجهزة العرض وأجهزة الكمبيوتر والفأرة ولويات 

فونات؛ ميكروفونات السلكية؛ المفاتيح؛ أجهزة لنقل أو نسخ الصوت أو الصور؛ ميكرو

معدات إلغاء الضجيج؛ معدات إلغاء الصدى؛ هواتف بمكبرات يوت؛ معدات 

إلكترونية لتوليد الصوت ويجب الصوت، ومولدات كتم الضجيج، وويدات تحكم 

إلكترونية لحجب والتحكم في الصوت؛ معدات إرسال بيانات سمعية ومرئية السكلية؛ 

زميات تستخدم في معدات توليد الصوت ومعدات يجب برمجيات كمبيوتر تضم خوار

الصوت؛ شاشات عرض مرئية؛ شاشات عرض مرئية إلكترونية تستخدم مع معدات 

توليد الصوت ومعدات يجب الصوت؛ أجهزة تحكم عن بُعد، علب بطاريات، كابالت 

؛ كهربائية وإلكترونية، وكتيبات إرشادات للسلع المذكورة؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر

أجهزة ملحقة بالكمبيوتر قابلة للويل مع النواقل التسلسلية العالمية؛ هواتف؛ هواتف 

نقالة؛ هواتف للمؤتمرات عن بُعد؛ هواتف بصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 

(SIos بالفئة.)3 

 

خدمات تركيب وييانة المعدات المكتبية؛ تركيب وييانة عتاد الكمبيوتر؛  - 90الفئة 

ات االتصاالت السمعية والمرئية؛ تركيب وييانة معدات عقد تركيب وييانة معد

المؤتمرات عن بُعد؛ تركيب وتهيئة واستمثال وييانة معدات توليد الصوت ويجب 

الصوت المتعلقة بحجب الصوت في أماكن العمل؛ تركيب وييانة المعدات للتحكم في 

 90األيوات داخل أماكن العمل. بالفئة 

 93االت؛ خدمات االتصاالت عن بُعد بالفئة خدمات االتص - 93الفئة 

خدمات البحث الفني والتحليل والتصميم ؛ البحث الفني، وتحليل وتصميم  - 89الفئة 

المعدات المكتبية؛ البحث الفني، وتحليل وتصميم معدات االتصاالت السمعية والمرئية؛ 

حث الفني البحث الفني، وتحليل وتصميم معدات المؤتمرات عن بُعد؛ خدمات الب

والفحص والتقييم والتصميم المتعلقة بحجب الصوت في أماكن العمل؛ تركيب وييانة 

برمجيات الكمبيوتر؛ تركيب وييانة برمجيات االتصاالت عبر كمبيوتر؛ برمجيات 

كخدمة؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات االتصاالت غير القابلة للتنزيل؛ خدمات 

تكنولوجيا المعلومات؛ التصميم الداخلي؛ التصميم الداخلي  الحوسبة السحابية؛ استشارات

 89للمكاتب؛ التصميم الداخلي الستمثال عملية يجب الصوت. بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7937788 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/78/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

السكرى اخوان عماد الدين عبد المعطى عبد الحافظ السكرى وشركاه شركة تويية 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية بامونيج محافظه اسيوط

 93 - 97 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئه  - 93الفئة 

 دون غيرها 97جميع منتجات الفئه  - 97الفئة 

 دون غيرهما 93،97فى مجال الفئه  93جميع منتجات الفئه  - 93الفئة 
 

494334االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7958336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/73/9730 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 )المصرى للصناعات الغذائية  ( شركة تضامن-عادل طه عبد الرجمن وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  6736قطعه رقم  -مدينة السادات المنطقة الصناعية السادسة 

 93 - 93 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 

 دون غيرها 93البقوليات والمحاييل الزراعية بالفئة  - 93الفئة 

 ( 93- 93دون غيرها ) فى مجال  93التعبئة و النعليف بالفئة   - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -دين عبد المعطي عبد الحافظ السكرى و شركاه ( السكرى اخوان )عماد ال

 تويية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -المنطقة الصناعية بابو تيج 

 93 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 93فى مجال الفئه  93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تويية  -السكرى اخوان )عماد الدين عبدالمعطى عبدالحافظ  السكرى وشركاه( 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط  -ابو تيج   -المنطقة الصناعية 

 93 - 93 : المةــــــعات الـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة رقم  - 93الفئة 

 93فى مجال الفئه  93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7933570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

73/75/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تويية  -ى عبدالحافظ السكرى وشركاه عماد الدين عبدالمعط -السكرى اخوان 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط  -ابو تيج   -المنطقة الصناعية  

 93 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة رقم  - 93الفئة 

 93فى مجال الفئه  93جميع خدمات الفئة رقم  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جولدن بيراميدز بالزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -هليوبوليس  -ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  9

 89 - 83 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 

 83جميع خدمات الئة  - 83الفئة 

 89جميع خدمات الفئة  - 89الفئة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7930978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصريةشركة مساهم -شركة جولدن بيراميدز بالزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -هليوبوليس  - 9ستار كابيتال -شارع الرائد على راشد  9

 89 - 83 -93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع خدمات الفئة  - 93الفئة 

 83جميع خدمات الفئة  - 83الفئة 

 89جميع خدمات الفئة  - 89الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    7930338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جولدن بيراميدز بالزا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  -هليوبوليس  - 9ستار كابيتال  -شارع الرائد على راشد  9

 89 - 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 

 89جميع خدمات الفئة  - 89الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

وغيرها 639458العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7935553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/70/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توييه بسيطه  -سهر غنيم وشريكتها  -المصطفى جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديده   -أ شارع جسر السويس   39

 33 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ومطاين وعصارات وقطاعات كهربائيه والمفرمه والمكنسه يالطات  - 0الفئة 

 0وغساالت المالبس وغساالت الصحون وماكينات التقشير الوارده بالفئه رقم 

المراو  والتكييف والدفايه والقاليه والفرن والميكرويف والثالجه والسخان  - 33الفئة 

غاليه والكشافات الواردة والبوتاجاز وفالتر الماء ومجفف الشعر والشوايه والشفاط وال

  33بالفئه رقم 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى  a Lالحروف ام جى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7877533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/37/9733 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المحمدية لالجهزة الكهربائية  -محمد ايمد محمد يسين المنشاوي 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز بلبيس  -ملك/ ايمد محمد يسين المنشاوى  -ش الشهيد محمد ابو النصر 

 الشرقيه

 3 - 3 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      


