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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5361890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/11/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مواسم البركة للصناعة وتجارة المواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -ميدان المحكمة  -ش سوهاج  8

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91جميع منتجات الفئة  - 91 الفئة
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5907931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/53/3517 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة توصية بسيط -شركة افريكانا للتنمية و االستثمار الزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايتاى  -منشية الصيرفى  -الدور االرضى ) عقار ملك / احمد صبحى عطية منصور 

 البحيرة  -البارود  

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 (91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5933913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زيتونة  للصناعات  الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -المقطم  -تقسيم المنطقة ج الهضبة العليا الدور االول يمين السلم   9/  8150قطعة 

 القاهرة

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5933919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الزراعية  زيتونة  للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المقطم   -يمين السلم  -الدور االول  -تقسيم المنطقة ج الهضبة العليا   9/  8150قطعة 

 القاهرة  -

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -كندريه القاهره الصحراوى مدخل االس -داون تاون 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  91المكسرات وجميع منتجات الفئه  -البقوليات  -الحاصالت الزراعيه  - 91الفئة 

 غيرها 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5956693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده-ويليسلي انفستمنتس بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافوره-956116سنغافوره  3# 59-153الجوياند افنيو  116

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

بقوليات الطازجة؛ البازالء الطازجة؛ بازالء طازجة؛ الخوخ الطازج؛ ال - 91الفئة 

الفول السوداني الطازج؛ الفول الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ الفاصوليا الحمراء النيئة؛ 

فاكهة الكيوي الطازجة؛ الزنجبيل الطازج؛ الطماطم الطازجة؛ البابايا الطازجة؛ الكينوا 

المعالجة؛ الفستق الطازج؛ مكسرات الكوال؛ المكسرات غير المعالجة؛ بذور الشيا غير 

الطازجة؛ المكسرات ]فواكه[؛ التين الطازج؛ العنب الطازج؛ الخوخ الطازج؛ التين 

الطازج؛ المكسرات الطازجة؛ البازالء الطازجة؛ التين الطازج؛ الفاصوليا الطازجة؛ 

اكاو الخام؛ حبوب الكاكاو التمور الطازجة؛ الفاكهة الطازجة؛ الذرة؛ القمح؛ حبوب الك

الخام؛ التمور الطازجة؛ المكسرات ]الفواكه[؛ المشمش الطازج؛ البلح؛ التوت البري 

( 91الطازج؛ أشجار النخيل؛ اللوز الطازج؛ سعف النخيل. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 دون غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ارابتك تريدنج كوربوريشن )اتكو انترناشيونال(  -احمد محمد محمد خليل 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -حى الزهور الحى السابع  11الدور  9أ شارع حنين ابن اسحاق شقة  3

 القاهرة

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع منتجات الفئة  - 91الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -للصناعات الغذائية عبور الند 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينه العبور  -19513( بلوك 18،  10،  19، 19،  13قطعه ) 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 -بقوليات  -اعالف  -الفواكه والخضروات الطازجة  -الحاصالت الزراعية  - 91الفئة 

 91دواجن حيه وجميع منتجات الفئة  -ماشية  -حيوانات وطيور حية 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 10شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  959

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

  91 جميع المنتجات الوارده بالفئه - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 dnaش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين ايطاليا  -نيريت سيدز ايطالى اس ار ال 

 اسرائيل شركة ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين دولة -نيريت سيدز ال تى دى 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -نيريت سيدز ايطالى اس ار ال 

 ايطاليا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هضاريم ستريت موشاف هدار  dna 10ميالنو  ايطاليا   35131-6فيا فيليبو توراتى  

 اسرائيل 9339055عام 

 ايطاليا  -ميالنو  35131’ 6فيا فيليبو توراتي 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الزراعية ومنتجات الزراعة المائية ومنتجات البساتين والغابات  - 91الفئة 

الخام وغير المعالجة؛ الغالل والبذور الخام وغير المعالجة؛ الفواكه والخضروات 

وأشتال وبذور الطازجة واألعشاب الطازجة؛ والنباتات والزهور الطبيعية؛ بصيالت 

 للزراعة؛ حيوانات حية؛ المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت )الملت(.
 

 -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919686 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -خالد زينهم محمد جمعة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -البدرشين  -العزيزيه -طريق المريوطيه  

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91االعالف و مستلزمات الدواجن الوارده بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919183 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فايف ايه للتجارة والتنمية الزراعية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز ومدينة ميت غمر الدقهلية  -ميت ابو خالد 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91المنتجات الواردة بالفئة  - 91الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5919933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -جروب فور اوول  -رفيق صادق و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى 303أ ش  18بالدور الثانى عمارة  3البساتين شقة 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -افريكانا للتنمية و االستثمار الزراعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايتاي  -منشية الصيرفي  -ضي عقار ملك / احمد صبحي عطية منصور الدور االر

 البحيرة  -البارود 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اريس   -طه محمد طه محمد غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ومدينه بلقاس  -بملك/ محمود يس حلمى محمد سمره  -عزبه حسن ابو عامر 

 الدقهليه 

 91 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 91الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910967 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -10شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  959 

 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91ت الفئة رقم جميع منتىجا - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سماء االردن التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -المعادى الجديدة  -المعراج العلوي  -ش المركز الرئيسى  18

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918579 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

القصبي  -محمود مصطفى محمد القصبي و خيرت مصطفى محمد القصبي وشريكيهما 

 شركة تضامن -لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -المنصورة  -ش الشريف الراضى  36

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91الفئه جميع المنتجات الواردة ب - 91الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين   - 10شقة  -الدور الثالث    -ش السودان  959

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -عجوزة ال -المهندسين  - 10شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  959

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -صناعة وتجارة الدخان الصعيدى ل -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها  

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 91الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

22 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5918830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -شهره للتجاره و التوكيالت التجاريه و التصدير -تامر رجب و شركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زه الجي -العجوزه -المهندسين  - 10شقة -الدور الثالث  -ش  السودان 959

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 91الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917068 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/57/3535 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزة الجيزة  10ش السودان الدور الثالث شقة 959

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91حميع المنتجات الواردة بالفئة   - 91الفئة 
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5333031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/53/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انك الواليات المتحدة االمريكية -شركة بيبسيكو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيةنيويورك  -برتشز  -هل  -ش اندرسون  755

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

وغيرها 86565االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5960689 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اوميجا فارم للمستحضرات الصناعية  -خالد فاروق عباس السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -طنطا  -مصطفى صادق الرافعى 11

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

فى الوضع العادى  REEBLLAتنازل عن الكبير ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5967163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/59/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاة ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -  95قطعة رقم  -  A9المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5931780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي  -فونتانا للصناعات الغذائيه لصاحبها عماد فاروق عطوان بخيت   

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه العاشر من رمضان  33/ 9 - 33/ 3قطعه رقم  9dالمنطقة الصناعية 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93المياه المعدنيه والمياه الطبيعيه الوارده بالفئه رقم  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   - -كاروزوس جروب للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1الدور االول حجره رقم  11مدينة المعراج بجوار كارفور المعادى بالشقه رقم  3508

 القاهره   -

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات غير الكحوليه وجميع  -مياه غازيه  - مياه معدنيه -عصائر  - 93الفئة 

 93المنتجات الوارده بالفئه 

 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5937153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عادل صالح الدين عبد المجيدالسيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 31535الدور الثالث بالمبنى قطعة رقم -المنطقة الصناعية  -كفور الرمل  -قويسنا 

 ملك ناصر عبده احمد سند مركز قويسنا المنوفية

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93لواردة بالفئة جميع منتجات ا - 93الفئة 

 
 

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

sdpof 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5933533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/15/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -تنمية الغذائية ش م مالمصرية لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 36بلوك   9،  9قطعة رقم   -المنطقة الصناعية االولى  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93العصائر بجميع انواعها الوارده بالفئة  - 93الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950869 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين - 10شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950795 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/51/3535 

 :التسجيل طالب إسم
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية  والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه   -المهندسين  - 10شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93دة بالفئة رقم جميع المنتجات الوار - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5958369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - AKAيوكا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ميدان المحكمة  -ش المحكمة  6

 93 : المةــــــالعات ـــفئ
 

العصائر المشروبات المياة المعدنيه والغازيه المستحضرات التى تستخدم  - 93الفئة 

 93لصنع المشروبات 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5958367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - AKAائية يوكا للصناعات الغذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ميدان المحكمة  -ش المحكمة  6

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

العصائر المشروبات المياة المعدنيه والغازيه المستحضرات التى تستخدم  - 93الفئة 

 93لصنع المشروبات بالفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5956937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة خاصة تأسست وقائمةى طبقا لقوانين دولة  -بارلي اجرو بريفت ليمتد 

 الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ا ، اندهيرى ) ايست أوف ويسترن اكسبرس هايواى ، ساهار _ شاكاال روود ، بارسيواد

  955 533( ، مومباى _ 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة ) شراب الشعير ( و المياة المعدنية و الغازية و غيرها من المشروبات  - 93الفئة 

غير الكحولية , مشروبات مستخلصه من الفواكه و عصائر الفواكه , شراب و 

 93ع المنتجات الواردة بالفئه مستحضرات أخرى لعمل المشروبات و جمي

 
 

على حدى szffالتنازل عن  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -جمله ماركت ش م م 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مدخل االسكندريه القاهره الصحراوى  -داون تاون 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

المشروبات الغير كحوليه و جميع  -مياه غازيه  -مياه معدنيه  -عصائر  - 93الفئة 

 دون غيرها  93منتجات الفئه 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -خير مصر لتعبئة المياة المعدنية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -مساكن شيراتون  1173مربع  13

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93المياة المعدنية الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده-اي ليمتد ويليسلي انفستمنتس بي تي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافوره-956116سنغافوره  3# 59-153الجوياند افنيو  116

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

عصير الفواكه المركز؛ مركزات عصير الفاكهة؛ عصير الفواكه المركزة  - 93الفئة 

؛ المركزات المستخدمة في المجمدة؛ مشروبات الفواكه؛ عصير الفواكه المخلوط

تحضير المشروبات الغازية؛ عصائر الفواكه المركزة المجمدة؛ عصائر الفواكه؛ 

المشروبات غير الكحولية؛ مركزات عصير الفواكه؛ المواد األساسية لتحضير عصير 

الفواكه؛ مشروبات الفواكه؛ مشروبات الفواكه غير الكحولية؛ رحيق عصير الفواكه 

حولية[؛ العصائر )مشروبات الفواكه التي تسودها الفواكه(؛ الشراب ]مشروبات غير ك

المركز للمشروبات؛ العصير المركز للمشروبات؛ مستخلصات الفواكه غير الكحولية 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 93الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

---------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5915888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -عبور الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينه العبور  -19513( بلوك 18،  10،  19، 19،  13قطعه )

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

مشروبات غير كحولية وجميع منتجات  -مياه غازية  -مياه معدنية  -عصائر  - 93لفئة ا

 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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مارنيز لألغذية_ شركة ذات مسؤولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش مسجد الرحمن متفرع من ش احمد ذكى _ البساتين _ القاهرة 7عقار رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات البيرة )شراب الشعير( والم - 93الفئة 

غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 ..93ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مارنيز لالغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش مسجد الرحمن متفرع من ش احمد ذكى _ البساتين _ القاهرة 7عقار رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

شعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات البيرة )شراب ال - 93الفئة 

غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

  93ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات بالفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل بإسم طال
 

شركة ذات مسؤولية محدودة مؤلة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية  -مارنيز لالغذية 

 مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهرة -البساتين   -ش مسجد الرحمن متفرع من ش احمد ذكى  7عقار رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ر( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات البيرة )شراب الشعي - 93الفئة 

غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 .93ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5919389 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مارنيز لألغذية_ شركة ذات مسؤولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش مسجد الرحمن متفرع من ش احمد ذكى _ البساتين _ القاهرة 7عقار رقم 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات  - 93الفئة 

غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب 

 دون غيرها  93ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات وجميع المنتجات بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  -ستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تريديفاى للتجارة    _ شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _ مدينة نصر _ القاهرة  150وحدة  15الدور  3مدخل  _ 1مبنى السراج مول _ برج 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 93الفئة 
 

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

باستخدامها  مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -شركة المراعى الخضراء للصناعات الغذائية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر  8مدينة  - 3/ 195القطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 ما عدا البيره 93جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

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

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن الحروف فى 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروباتم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

حروف كال على حدة فى الوضع التنازل عن ال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

49 

 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -معة تعهد مالك العالمة باستخدامها مج -العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

50 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريد _ مصر الجديدة ش عبد السالم ف 91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة فى الوضع  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

51 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال  -وغيرها  171303العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

على حدى وفى الوضع العادى



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 

 

 

52 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910958 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ميكس تندر لتصنيع وتعبئة المشروبات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم فريد _ مصر الجديدة  91

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

وغيرها 171303العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

53 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    5910997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه   -المهندسين  -10شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 93الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

54 

 

 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمة -منشيه عبد المنعم رياض  -شبرا الخيمة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع منتجات الفئة رقم  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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55 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -10شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  959 

 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

56 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين   - 10شقة  -الدور الثالث    -ش السودان  959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

57 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين  - 10شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جات الواردة بالفئة رقم جميع المنت - 93الفئة 
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58 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده - sliO dna a dlnOاويلز اند جرينز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -القاهرة الجديده  -التجمع الخامس  -ات من شارع مدرسة الشويف 09ش  316

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ويصفه خاصه مشروبات الطاقه  93جميع انواع المشروبات الواردة بالفئه  - 93الفئة 

 والمشروبات الرياضيه والعصائر والمياه المعدنيه
 

-------االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

59 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5918011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان  -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابو العنين ابو العنين الفارملك حمادة صبح  -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها  

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 93الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

60 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -كيالت التجاريه و التصدير شهره للتجاره و التو-تامر رجب و شركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه -المهندسين  - 10شقة -الدور الثالث  -ش  السودان 959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

مالك العالمة باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد
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61 

 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -وافيلينو  -عبير سيلم صبحى سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شيراتون  - علوى نادى وادى دجلة 9محل  -النزهة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93جميع منتجات الفئة  - 93الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

62 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -اويلز اند جرينز ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان   -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -من شارع مدرسة الشويفات  09ش  316

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

وبصفة خاصة مشروبات الطاقة  93فئة كافة انواع المشروبات الواردة بال - 93الفئة 

 والمشروبات الرياضية والعصائر والمياة المعدنية 
 

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

 436114العالمة رقم 
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63 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزة الجيزة  10ش السودان الدور الثالث شقة 959

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93حميع المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5978577 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/53/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -راي كوكتيلز ) ش.ذ.م.م (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديده   -شارع المغازه  9

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99مشروبات كحوليه الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5978576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/53/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ى كوكتيلز ش ذ م م را

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -ش المراجيل  9

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99مشروبات كحوليه الواردة بالفئة  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد-الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -شها مركز المنصورة 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 99فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5981675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/13/3517 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -بريتش أمريكان توباكو ) براندز ( أنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكة المتحدة 3ار 3تمبل بليس ، لندن ، دبليو سي  9جلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر ، التبغ الخام او المصنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ ) غير  - 99الفئة 

المخصص لالغراض الطبية ( السيجار ، السجاريلوس ، الوالعات ، الثقاب ، ادوات 

السجاير ، انابيب السجاير ، فالتر السجاير ، ادوات جيب خاصة بلف المدخنين ، ورق 

السجاير ، االت تمسك باليد التبغ داخل االنابيب الورقية ، السجاير االلكترونية ، سوائل 

 99للسجاير االلكترونية ، منتجات تبغ بغرض تسخينها . بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5989988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/51/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -النجاح لالستثمار العقارى والتنمية  -شركة السيد نجاح فكرى محمد وشريكه  

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة سوهاج -مركز ساقلته  -شارع عبد السالم عارف 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 (99تبغ و جميع منتجات الفئة ) -سجائر  -دخان معسل  - 99فئة ال
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5961933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/11/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده اماراتية  -لتجاره العامه الوحدانيه ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات   -دبى  -الخليج التجارى  -بر دبى  - 359مكتب رقم  33511صندوق بريد 

 العربيه المتحده  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

ير . علب سجائر و الوارده التبغ و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب . سجا - 99الفئة 

  99بالفئه 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5968616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/53/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصية بسيطة -شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه _ شركة الوردة للدخان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مركز قويسنا  -قويسنا بملك / الشركاء  -البر الشرقى طريق شبين الكوم 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع منتجات الفئة  - 99الفئة 
 

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

معةباستخدامها مج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5939179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية  -شراركو للصناعه  -محمد خليل خليل شرارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ورسعيدب -/ الشرق 8بالشقة رقم  1ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99التبغ و ادوات التدخين و الثقاب بالفئة  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/15/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -عة وتجارة الدخان الصعيدى لصنا  -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر   -بملك ابو العنين  -الدقهليه  -المنصوره   -شها 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99التبغ و جميع منتجات الفئه رقم  - 99الفئة 
 

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

101388العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959635 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  -بريتيش اميريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 عية فى المملكة المتحدةبموجب القوانين المر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكه المتحده 3ار  3تامبل باليس ، لندن دبليو سى  9غلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ   - 99الفئة 

لتبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار الغاليين؛ منتجات ا

رفيع(؛ والعات سجائر؛ والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق 

السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت 

رقية؛ .السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة المحمولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الو

 99للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض تسخينها بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  -بريتيش اميريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 بموجب القوانين المرعية فى المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حدهبى جى ، المملكه المت 3ار  3تامبل باليس ، لندن دبليو سى  9غلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ   - 99الفئة 

الغاليين؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار 

مدخنين؛ ورق رفيع(؛ والعات سجائر؛ والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات ال

السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت 

المحمولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الورقية؛ .السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة 

 99للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض تسخينها بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  -بريتيش اميريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 القوانين المرعية فى المملكة المتحدة بموجب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكه المتحده 3ار  3تامبل باليس ، لندن دبليو سى  9غلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ   - 99الفئة 

يين؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار الغال

رفيع(؛ والعات سجائر؛ والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق 

السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت 

ي األنابيب الورقية؛ .السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة المحمولة باليد إلدخال التبغ ف

 99للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض تسخينها بالفئة 
 

التنازل  -منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

على حدى sztlifعن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    5959639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة  -بريتيش اميريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 بموجب القوانين المرعية فى المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكه المتحده 3ار  3، لندن ، دبليو سى تامبل باليس  9غلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ   - 99الفئة 

الغاليين؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار 

ت سجائر؛ والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق رفيع(؛ والعا

السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت 

المحمولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الورقية؛ .السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة 

 99لغرض تسخينها بالفئة  للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

ولية قائمة ومنظمة شركة محدودة المسئ -بريتيش اميريكان توباكو )براندز( ليمتد 

 بموجب القوانين المرعية فى المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى جى ، المملكه المتحده 3ار  3تامبل باليس ، لندن ، دبليو سى 9غلوب هاوس ، 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

السجائر يدويًا؛ تبغ السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف   - 99الفئة 

الغاليين؛ منتجات التبغ؛ بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار؛ السيجاريلو )سيجار 

رفيع(؛ والعات سجائر؛ والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق 

السجائر وأنابيب السجائر وفالتر السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت 

ولة باليد إلدخال التبغ في األنابيب الورقية؛ .السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة المحم

 99للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ لغرض تسخينها بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5953033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركة الشرقية ايسترون كومباني ش م م . شركة مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (36الى 67ارقام من ) -طريق الواحات  -المنطقه الصناعيه الخامسه و السادسه 

 99 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99الدخان و السجائر بالفئة  - 99الفئة 
 

01434العالمة مرتبطة مع العالمة  -على حدة  ETILاالشتراطات        :      التنازل عن اليت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -الشركة الشرقية ايسترون كومباني ش م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (36الى 67ارقام من ) -طريق الواحات  -المنطقه الصناعيه الخامسه و السادسه 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99الدخان و السجائر بالفئة  - 99الفئة 
 

منح  -التنازل عن كلمة رد على حدة  - 01434:      العالمة مرتبطة مع العالمة     االشتراطات    

حق خاص على االلوان
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمه مصري-الشركة الشرقية ايسترون كومباني  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (36الى 67ارقام من ) -طريق الواحات  -المنطقه الصناعيه الخامسه و السادسه 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99الدخان و السجائر بالفئة  - 99الفئة 
 

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

BELL  العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -بلو على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركة الشرقية ايسترون كومباني ش م م . شركة مساهمه مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (36الى 67ارقام من ) -طريق الواحات  -المنطقه الصناعيه الخامسه و السادسه 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99الدخان و السجائر بالفئة  - 99الفئة 
 

التنازل  - 01434العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

على حدة BELLBLAABالمة بلوبيرى عن مقطع الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953038 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه مصرية  -الشركة الشرقية ايسترن كومباني  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (36الى 67ارقام من ) -طريق الواحات  -ه المنطقه الصناعيه الخامسه و السادس

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99الدخان و السجائر بالفئة  - 99الفئة 
 

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

LLHINEE  01434م   العالمة مرتبطة بالعالمة رق -منتول  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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -شركة الوردة للدخان  -احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -شبين الكوم  -لبر الشرقى ا -اول طريق شبين الكوم قويسنا 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99المعسل و التبغ وجميع مشتمالت الفئه رقم  - 99الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  - 47740ة رقم العالمة مرتبطة مع العالم -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة وفقاً لقوانين الدنمارك -اسكندنافيان توباكو جروب اسينس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسينس , الدنمارك 0815,  1 توباكسيفيج

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  99جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

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

3318158
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/53/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -توال رود تاون تور -كرايجميور شمبرز  - 71بى.او.بوكس 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المساندات االدارية التجارية والصناعية؛ وكاالت المعلومات  - 90الفئة 

التجارية او الصناعية؛ خدمات الدعاية والترويج وخدمات المعلومات المتعلقة بها؛ 

لتجارية؛ مالئمة االعالنات الستخدامها تاجير المساحات االعالنية؛ اعالنات التلفزيون ا

كصفحات في الشبكة العالمية؛ تجهيزات تقديم الصوتيات والمرئيات الغراض االعالن؛ 

مسائل نشر االعالنات؛ خدمات معلومات االعمال؛ دراسات التسويق؛ استقبال وتخزين 

ابحاث  واستعراض بيانات االعمال على الكمبيوتر؛ تخطيط االعمال؛ تقييمات العمل؛

العمل والتسويق؛ اكمال تحليالت العمل والمعلومات التجارية؛ االستشارة والمساعدة في 

اختيار البضائع والخدمات؛ جميعها مقدم عن طريق االنترنت؛ والتلفزيون االرضي 

والستاليت، الراديو او اي وسائل اتصال اخرى؛ خدمات التجزئة؛ وخدمات تخزين 

 90ر االنترنت؛ بالفئة رقم االدارة؛ خدمات المحالت عب
 

341811االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5339338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/53/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة طبقا لقوانين انجلترا شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائم -ايسالند فودز ليمتد 

 وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -ان دبليو  3 0سكند افينيو ديسيد انديستريال بارك ديسيد فلنتشير سى اتش 

 المتحدة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة، و خدمات متاجر البيع بالتجزئة، خدمات البيع  - 90الفئة 

جزئة عبر البريد االلكتروني و خدمات البيع بالتجزئة الكترونيا او عبر االنترنت، بالت

خدمات االسواق المركزية و االسواق الضخمة المرتبطة باللحوم، لحوم الدواجن و 

الصيد، خالصات اللحوم، فواكه و خضروات محفوظة و مجففة و مطهوة، خالصات 

م، سجق، هالميات )جيلي(، مربيات، فواكه من الفاكهة و/او الخضروات، منتجات اللحو

محفوظة ، و خضروات محفوظة، و فواكه مطبوخة بالسكر، الحلويات ، البيض، 

الحليب و منتجات االلبان، لبن زبادي، البروتين الصالح لألكل المشتقة من فول الصويا، 

، طوفو  الزيوت و الدهون الصالحة لألكل، البندق و زبدة البندق، المخلالت، االعشاب

)طعام ياباني(، االنواع التي تفرد من األطعمة، حساء ، معجون البندق ،االطعمة 

المجمدة ، رقائق بطاطس مقلية، منتجات البطاطس )للطعام(، الوجبات الجاهزة و 

الهيئات المكونة لها، الوجبات الخفيفة، البن، و الشاي، و الكاكاو، و السكر، و األرز، 

الكسكسي ]لباب الدقيق[، بدائل للقهوة، مكسبات رائحة القهوة،  التابيوكا، و الساغو،

خالصات القهوة ، خليط من القهوة و الهندبا البرية، شوكوالتة، منتجات الشوكوالتة، 

الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و/او االرز و/او الدقيق، الخبز، 

، مثلجات صالحة لألكل، بسكويت، كعك محلى، كعك، منتجات الُمعجنات، و حلويات

عسل نحل، العسل االسود، عسل اسود، سوائل تحلية، خميرة، مسحوق خبيز، ملح، 

خردل، خل، فلفل، صلصات، كاتشب، صلصات سلطة، توابل، صلصة هندية، ثلج 

منعش، أيس كريم، ثلج المياه، الحلويات المجمدة، مستحضرات لعمل االيس كريم و/او 

ات المجمدة، حبوب لإلفطار، بيتزا، باستا )نوع من المعكرونة( ثلوج المياه و/او الحلوي

و منتجات الباستا، مسحوق القسطر، حلوي هالمية، بودنج، فطائر اللحم، مايونيز، مواد 

تطرية اللحم لألغراض المنزلية ، هالم ملكي لالستهالك البشري ]لغير األغراض 

خدمات الترويج و التسويق،  الطبية[، محليات طبيعية، خدمات الدعاية واإلعالن،

تنظيم، و تشغيل، و اشراف علي المبيعات، و خطط الحوافز الترويجية و برامج والء 

العمالء، خدمات المعلومات و خدمات االرشادية و االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

 .90المذكورة و هذه 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 - 379 عدد

 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطا
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5330303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/11/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ابراهيم رافت عبد الصادق  -مؤسسة ابو محرم للصناعات الغذائية 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحرية ميدان المطرية الزيتون القاهرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90لوجو بوصفة من االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/11/3510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز فايد االسماعلية 1ابو سلطان بحوض جبل سرابيوم نمرة 

 0 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ة بالفئة مستحضرا التجميل الوارد - 9الفئة 

 0االدوية والمستحضرات الطبية واألغذية الخاصة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938887 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

33/11/3510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المهن الطبية لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز فايد االسماعلية 1ابو سلطان بحوض جبل سرابيوم نمرة  

 0 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 ماعدا لبن االطفال  0دوية والمستحضرات الطبية واألغذية الخاصة بالفئة اال - 0الفئة 
 

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

وغيرها 137168مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5998393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/58/3518 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة ايرلندية  -شامبيون بروداكتس يوروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10، بالنكاردزتاون دبلن  3، بالنكاردزتاون كوربوريت بارك  313، بالزا  6سويت 

 ، ايرلند

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

ات اإلدارة ، تنظيم وتولى أمور منافذ البيع بالتجزئة ، خاصة في مجال خدم - 90الفئة 

المالبس ، البسة القدم والبضائع الرياضية ، البيع بالتجزئة للمالبس ، البسة القدم ، 

الحقائب والبضائع الرياضية ، خدمات التجارة االلكترونية تحديدا توفير المعلومات عن 

العالمية لغايات اإلعالنات والمبيعات ، خدمات المنتجات عبر شبكات االتصاالت 

 دون غيرها 90االعمال التي تتعلق بتوفير الرعايات والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5903379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/15/3517 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدودة شركة  -شركة الالمار للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 8المحور المركزى  13سيلفر مول الدور الخامس مكتب 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 (91 - 95دون غيرها )فى مجال الفئات  90االستيراد والتصدير بالفئة  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5970359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/56/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فارايتس الدارة المطاعم و الكافتيريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -مدينة الحسن محمد  -شارع الحسن محمد  7عقار  8الدور  - 80شقة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال العصائر  90محل لبيع العصائر و االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 93بالفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5973985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/15/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -شركة اتقان للتوكيالت التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الثانى قسم العجوزة  33ش جامعه الدول العربيه شقه  38

 90 : مةالــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال  90التوكيالت التجاريه واالستيراد والتصدير بالفئة  - 90الفئة 

 ( 17الفئه 
 

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

علي حدى وفي 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5961333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/13/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -جميرز الونج  -احمد عادل احمد عبد اللطيف سالم 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  -  7الحى   - 9قطعه  -ش الحسين بن على   16

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90المعارض بالفئة  - 90ئة الف
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5969939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/13/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وندر ويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مركز قليوب  -حوض النجاح   -ميت حلفا  

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

جال شميز وبستم وجميع انواع فى م 90خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها  7واجزاء وقطع غيار محركات الديزل الواردة بالفئة 
 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5969930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/13/3516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وندر ويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مركز قليوب  -حوض النجاح  -ميت حلفا  

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال شميز وبستم  90خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة   - 90الفئة 

 دون غيرها  7وجميع انواع واجزاء وقطع غيار محركات الديزل الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5969039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/51/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -راقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -ماسبيرو  -يش النيل شارع كورن 1139

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 91،95،37،31فى مجال الفئات  90جميع الخدمات الوارده بالفئه   - 90الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5968355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ة والتوكيالت ش م م مكسيم للتجار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -ش الملتقى العربى  197

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال االجهزه الكهربائيه  90خدمات البيع الواردة بالفئة  - 90الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5967339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية  -شارع السادات )سلطان سابقا(  178

 الجيزة  -الهرم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  90الدعاية و االعالن و اليافطة و تنظيم المعارض و جميعها بالفئة  - 90الفئة 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5967337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا  -طبية " ايفا فارما" ايفا فارما لالدوية و المستلزمات ال

 1333لسنة  30والقانون رقم  1337لسنة  6الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية  -سلطان سابقا  -شارع السادات  178

 محافظة الجيزة   -الهرم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90الدعاية و االعالن و اليافطة و تنظيم المعارض و جميعها وارده بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5966765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/59/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -احمد شريف عبد الحفيظ اسماعيل ابوزيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عوايد ش الجمهوريه برج  سرحان حي الشرق  7مدن وتنظيم  0عقار  7محل رقم 

 بورسعيد 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  90االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه واليافطه الوارده بالفئه  - 90الفئة 

 (30و  16و  18غيرها )في مجال الفئات ارقام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5933005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 القاهرة

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية وإعالن، وكاالت دعاية وإعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن،  - 90الفئة 

تأجيرمساحات إعالنية ،عرض السلع على وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة،عرض 

يات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد والتصدير، السلع، تنظيم المعارض لغا

التسويق، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن 

مباشرة على شبكات الكمبيوتر، االعالن بالراديو، الدعاية و االعالن عبر التلفزيون 

 18&  11، 3فى مجال منتجات الفئات  90الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5933085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركة مساهمة مصريه تأسست وقائمة وفقا لقوانين ش -شركة بى تك للتجارة والتوزيع 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 القاهرة

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن، تأجير  دعاية وإعالن، وكاالت دعاية وإعالن، نشر مواد - 90الفئة 

مساحات إعالنية ،عرض السلع على وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة،عرض 

السلع، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، وكاالت االستيراد والتصدير، 

التسويق، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن 

ى شبكات الكمبيوتر، االعالن بالراديو، الدعاية و االعالن عبر التلفزيون مباشرة عل

 18&  11، 3فى مجال منتجات الفئات  90الواردة بالفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5933075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/50/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -لحى السادس ا -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دعاية وإعالن، وكاالت دعاية وإعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن،  - 90الفئة 

تأجيرمساحات إعالنية ،عرض السلع على وسائل االتصال لغاية بيعها بالتجزئة،عرض 

وكاالت االستيراد والتصدير،  السلع، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية،

التسويق، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، الدعاية واإلعالن 

مباشرة على شبكات الكمبيوتر، االعالن بالراديو، الدعاية و االعالن عبر التلفزيون 

 18&  11، 3فى مجال منتجات الفئات  90الواردة بالفئة 

 
 

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

381518العالمة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5939909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/58/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية - EM .A . الميه دي ميديا االع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -قسم العجوزه  -المهندسين  -ش دمشق من ش سوريا  31

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90خدمات الدعايه واالعالن بالفئة   - 90الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5930733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/57/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سادكو لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -أول مدينة نصر  -مدخل أ سويرى أ  87

 0 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 (9مستحضرات التجميل بالفئة رقم ) - 9الفئة 

 (0االدوية بالفئة ) - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5930396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد-الرواد محاسبون قانيون   -احمد احمدابراهيم جمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطا امبابه ثان الجيزه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

  90مكتب قانوني وخبير ضرايب بالفئه  - 90الفئة 
 

-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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938173 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -ام اند اس للماكوالت والمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -حى الشرق  -كليوباترا  -ناصية ش جليل البندارى  -تنظيم 195 -طريق الجيش  196

 االسكندرية

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

والدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل  90يافطة محل بالفئة  - 90الفئة 

 النشاط المكتبى
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -كاروزوس جروب للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1الدور االول حجره رقم  11مدينة المعراج بجوار كارفور المعادى بالشقه رقم  3508

 القاهره  -

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

مول تجارى بوصفهم من االعمال  -اركت سوبر م -خدمات عرض السلع  - 90الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن وتنظيم المعارض للغايات  - 90التجاريه الوارده بالفئه 

 90الدعائيه وجميع خدمات الفئه 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938711 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -شارع عبد الحميد بدوى  90

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 7 - 8فى مجال الفئات  90خدمات الواردة بالفئه جميع ال - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5937130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رى الجنسيةفرد مص -حسني علي عمران حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة 195 -193الرحاب محل  -السوق التجارى 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90سوبر ماركت وخدمات البيع بالتجزئة بالفئة  - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5937805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدكتور لالستيراد والتصدير والتوريدات  منشاة -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد

 مصرى الجنسية -فردية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر الثالث باسوس  مركز القناطر الخيرية القليوبيةش المدرسة االبتدائى الدو9

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 11_  3فى مجال الدعاية واالعالنات واليفط فى مجال الفئة  90عن الفئة  - 90الفئة 

 دون غيرهما
 

--------االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955536 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

35/15/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -نيوبورن لالستيراد والتصدير  -خالد عبده سعيد عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -الرمل  -شارع الفتح جناكليس  305

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 13في مجال السيارات بالفئة  90د و التصدير الوارد بالفئة االستيرا - 90الفئة 
 

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 خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/15/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة راو فارم  -شركة محمود عبد المنعم العنانى وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقاطع شارع المدير مع شارع الجمهورية برج االحالم الدور الحادى عشر بملك /عبد 

 المنعم  محمد محمود العنانى اول المنصورة حى غرب الدقهلية

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال االدوية والمستلزمات الطبية 90بيع وشراء وتجارة الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

وعن الرسم كال على حدى prafpالتنازل عن فارم  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951998 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/11/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم سيدي جابر  -91الوحده  -الثالث  -سيدي جابر  -مشروع جرين تاورز 35برج 

 االسكندرية 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

سلسة  - 33د و التصدير و التوكيالت التجارية فى مجال الفئة االستيرا - 90الفئة 

 دون غيرها 90الدعاية و االعالن بالفئة  - 33محالت تجارية لبيع منتجات الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/11/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -كينج انتيك  -مصطفى محمد سعد حنيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الرمل ارسكندرية 13طريق الحرية برج السعد رشدى  محل رقم  908

 90 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 90بيع وشراء التحف واالنتيكات واالدوات المنزلية القديمة الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 90واالستيراد والتصدير بنفس منتجات فئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -فوود كرافت للصناعات الغذائيه  -شركة الغزالى للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السيوف شماعه قسم المنتزة االسكندريه -ش عادل مصطفى شوقى  85

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه  - 33مجال الفئة  90االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه بالفئة  - 90الفئة 

سلسله محالت تجاريه لبيع منتجات االلبان وجميع هذه الخدمات واردة بالفئه  -واالعالن 

90 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950137 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -كاربت الند  -احمد عبد الرحيم سويفى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الخليفة  -المقطم  050قطعة  3ش  90عقار  3محل رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع و االستيراد و التصدير و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 90الفئة 

 (39( فى مجال الفئة )90و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة رقم )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -شركه الحناوى للدخان والمعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  9كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دخنه والمعسل والسائر واكبريت ومستلزمات االستيراد والتصدير لال - 90الفئة 

 دون غيرها 90التدخين والفحم المعد لذلك فئة 

 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  8 -بالمنطقه الصناعيه االولى  - 189( القطعه  1551الوحده رقم ) 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

  30فى مجال الفئه  90جميع خدمات الفئه  - 90الفئة 
 

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

كال على حدى B1الحرف والرقم بى تو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5950333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده  -ليون اكس اجياد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امام نادي الزراعين مدينه قنا قنا  -برج الفيروز  -يوليو   39شارع 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه بالفئه  - 90الفئة 

 9في مجال الفئه  90رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

123 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    5958935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عالمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -  63شقه  - 6دور  -أ شارع الثوره  93

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا االستيراد و التصدير  90لوارده بالفئه جميع الخدمات ا - 90الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5958060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اسامة محمد مزهر وشركاه  -االهلية للزيوت والشحوم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األسكندرية -قسم اللبان  -ارع الباب االخضر ش 65

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه وخدمات الدعايه واالعالن  - 90الفئة 

 9فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  90وجميع خدمات الفئه 
 

على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5957311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -النيل للنحاس والتوريد والتصدير  -عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عطية 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه بملك/ جاد محمود رفاعي -القناطر الخيريه  -باسوس  -عزبة عيروط 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 11-8في مجال الفئات  90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

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

ها مجمعه باستخدالام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

126 

 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -توزيعى للتوزيع و التوكيالت التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز المدينه  -االول القطاع  -ش التسعين الجنوبى  87القطعه رقم  -الدور الثانى 

 القاهره  -ثان  -القاهره الجديده  -التجمع الخامس 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال المواد الغذائيه  90التوكيالت والتوريدات الواردة بالفئه   - 90الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ميداس انترناشيونال ال ال سي شركة ذات مسؤلية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  99915تى بى سى واى ، بالم بيتش جاردنز ، إف ، إل  9955 

 تحدة االمريكيةالم

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االمتياز، أي تقديم دعم األعمال للمرخَّص لهم لتشغيل مراكز صيانة  - 90الفئة 

وإصالح السيارات، مثل المساعدة في إعداد الخطط، معايير التشغيل، طرق خاصة 

يج مبيعات قطع بخدمات العمالء وما شابه لمراكز الصيانة وإصالح المركبات؛ ترو

وملحقات السيارات لمركبات معروضة للبيع في مراكز صيانة وإصالح السيارات 

لآلخرين؛ تجميع وتنظيم البيانات المتعلقة بالمركبات في قواعد بيانات الحاسب اآللي؛ 

خدمات إدارية لتوفير المواعيد عبر اإلنترنت لمراكز صيانة وإصالح المركبات؛ 

الح المركبات أونالين ألغراض التسويق؛ تقديم المساعدة خدمات تقدير صيانة وإص

اإلدارية ولألعمال لتطوير وتطبيق الخطط االستراتيجية، معايير التشغيل، طرق خدمة 

العمالء ومراكز اإلصالح إلدارة المشاريع الخاصة بجراج أو ورشة عمل؛ تنظيم 

وإصالح المركبات؛ العمليات الترويجية للحفاظ على والء العمالء لمراكز صيانة 

مبيعات بالتجزئة أو أونالين لقطع وملحقات المركبات بمراكز صيانة وإصالح 

المركبات؛ تقديم المساعدة اإلدارية ألطراف خارجية في شراء ألواح تسجيل المركبات 

أو بطاقة التسجيل في مراكز الصيانة واإلصالح؛ التجميع نيابة عن أطراف خارجية، 

ت خاصة بتقديم خدمات الصيانة والمعدات للمركبات األرضية لقطع الغيار ومنتجا

ن العمالء من معاينة وشراء المنتجات المذكورة المتعلقة بصيانة وإصالح  والتي تمك ِّ

 .90المركبات على نحٍو مالئمالواردة في الفئة 
 

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

 -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ميداس انترناشيونال ، ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية -ر لقوانين والية ديالوي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  99915تى بى سى واى ، بالم بيتش جاردنز ، إف إل  9955

  االمريكية

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االمتياز، أي تقديم دعم األعمال للمرخَّص لهم لتشغيل مراكز صيانة   - 90الفئة 

ح السيارات، مثل المساعدة في إعداد الخطط، معايير التشغيل، طرق خاصة وإصال

بخدمات العمالء وما شابه لمراكز الصيانة وإصالح المركبات؛ ترويج مبيعات قطع 

وملحقات السيارات لمركبات معروضة للبيع في مراكز صيانة وإصالح السيارات 

ت في قواعد بيانات الحاسب اآللي؛ لآلخرين؛ تجميع وتنظيم البيانات المتعلقة بالمركبا

خدمات إدارية لتوفير المواعيد عبر اإلنترنت لمراكز صيانة وإصالح المركبات؛ 

خدمات تقدير صيانة وإصالح المركبات أونالين ألغراض التسويق؛ تقديم المساعدة 

اإلدارية ولألعمال لتطوير وتطبيق الخطط االستراتيجية، معايير التشغيل، طرق خدمة 

عمالء ومراكز اإلصالح إلدارة المشاريع الخاصة بجراج أو ورشة عمل؛ تنظيم ال

العمليات الترويجية للحفاظ على والء العمالء لمراكز صيانة وإصالح المركبات؛ 

مبيعات بالتجزئة أو أونالين لقطع وملحقات المركبات بمراكز صيانة وإصالح 

ية في شراء ألواح تسجيل المركبات المركبات؛ تقديم المساعدة اإلدارية ألطراف خارج

أو بطاقة التسجيل في مراكز الصيانة واإلصالح؛ التجميع نيابة عن أطراف خارجية، 

لقطع الغيار ومنتجات خاصة بتقديم خدمات الصيانة والمعدات للمركبات األرضية 

ن العمالء من معاينة وشراء المنتجات المذكورة المتعلقة بصيانة وإصالح  والتي تمك ِّ

 .90المركبات على نحٍو مالئم الواردة في 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 - 379 عدد

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن الحرف فى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعة 

475317
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5956081 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مدخل طريق االسكندريه القاهره الصحراوى  -داون تاون 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 93 - 91الستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه فى مجال الفئات ا - 90الفئة 

  90الدعايه و االعالن و خدمات الفئه  -سلسله محالت سوبر ماركت 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956075 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

19/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -مدخل االسكندريه القاهره الصحراوى  -داون تاون 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 -سلسله محالت سوبر ماركت  -ريه االستيراد و التصدير و التوكيالت التجا - 90الفئة 

 95،  33فى مجال الفئات  90الدعايه و االعالن وخدمات الفئه 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد   -اكسبشن فورنيتشر  -حسن حسين حسن احمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -أكتوبر  8مدينه  -امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه  - 939مصنع رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 35) في مجال الفئه  دون غيرها 90جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 90الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة  -تيوت ، انك بروجيكت مانيجمينت انستي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 13579بنسيلفانيا  -نيوتاون سكوير  -كامبس بوليفارد  19

 االمريكيه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المؤسسات، تحديدا: ، تعزيز مصالح المنظمات واألشخاص المعنيين  - 90الفئة 

المشروع، خدمات إدارة األعمال ، واإلدارة االستراتيجية؛ تعزيز مصالح بمجال إدارة 

المنظمات واألشخاص المعنيين بمجال إدارة المشروع؛ تعزيز مصالح المنظمات 

واألشخاص المعنيين بمجال إدارة األعمال؛ تعزيز مصالح المنظمات واألشخاص 

تحديدا: ، تعزيز الوعي العام  المعنيين بمجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات المؤسسات،

في مجال إدارة المشاريع، خدمات إدارة األعمال ، واإلدارة االستراتيجية؛ تعزيز الوعي 

العام في مجال إدارة المشاريع؛ تعزيز الوعي العام في مجال إدارة األعمال؛ تعزيز 

المشاريع؛  الوعي العام في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات األعمال في مجال إدارة

خدمات األعمال في مجال إدارة األعمال؛ خدمات األعمال في مجال اإلدارة 

االستراتيجية؛ خدمات النصائح لألعمال والخدمات االستشارية في مجال إدارة 

المشاريع؛ الخدمات النصائح لألعمال والخدمات االستشارية في مجال إدارة األعمال؛ 

ت االستشارية في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ الخدمات النصائح لألعمال والخدما

خدمات االعمال التجارية، تحديدا: ، صياغة أفضل الممارسات في مجال إدارة 

المشاريع، خدمات إدارة األعمال ، واإلدارة االستراتيجية؛ خدمات األعمال لآلخرين، 

دارة األعمال ، تحديدا: ، اعتماد األفراد والمهنيين في مجال إدارة المشاريع، خدمات إ

واإلدارة االستراتيجية؛ التحقق من ومراقبة أوراق اعتماد األفراد في مجال إدارة 

المشاريع؛ التحقق ومراقبة أوراق اعتماد األفراد في مجال إدارة األعمال؛ التحقق من 

ومراقبة أوراق اعتماد األفراد في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ توفير المعلومات في 

رة المشاريع؛ توفير المعلومات في مجال إدارة األعمال؛ توفير المعلومات في مجال إدا

مجال اإلدارة االستراتيجية؛ توفير مواقع الكترونية التي تحتوي على معلومات في مجال 

إدارة المشاريع؛ توفير مواقع الكترونية التي تحتوي على معلومات في مجال إدارة 

التي تحتوي على معلومات في مجال اإلدارة  األعمال؛ توفير مواقع الكترونية

االستراتيجية؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات التجارية في مجال إدارة المشاريع؛ تنظيم 

وإجراء المؤتمرات التجارية في مجال إدارة األعمال؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات 

ل إدارة التجارية في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات الشبكات التجارية في مجا

المشاريع؛ خدمات الشبكات التجارية في مجال إدارة األعمال؛ خدمات الشبكات التجارية 

في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات الشبكات التجارية عبر اإلنترنت في مجال إدارة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

المشاريع؛ خدمات الشبكات التجارية عبر اإلنترنت في مجال إدارة األعمال؛ خدمات 

ية عبر اإلنترنت في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات تحليل األعمال الشبكات التجار

والتخطيط االستراتيجي لألعمال في مجال إدارة المشاريع؛ خدمات تحليل األعمال 

والتخطيط االستراتيجي لألعمال في مجال إدارة األعمال؛ خدمات تحليل األعمال 

االستراتيجية؛ البحث في مجال إدارة والتخطيط االستراتيجي لألعمال في مجال اإلدارة 

المشاريع، من حيث صلتها بالعمل؛ البحث في مجال إدارة األعمال، من حيث صلتها 

بالعمل؛ البحث في مجال اإلدارة االستراتيجية، من حيث صلتها بالعمل؛ خدمات الفكر 

لرأي والرأي على شكل الخدمات االستشارية في مجال إدارة المشاريع؛ خدمات الفكر وا

على شكل الخدمات االستشارية في مجال إدارة األعمال؛ خدمات الفكر والرأي على 

شكل الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ وخدمات التقييم، وخدمات 

التحليل واالختبار لتحديد الكفاءة المهنية واألفراد والمهنيين، ال سيما في مجاالت إدارة 

التقييم، وخدمات التحليل واالختبار لتحديد الكفاءة المهنية واألفراد المشاريع؛ وخدمات 

والمهنيين، ال سيما في مجاالت إدارة األعمال؛ وخدمات التقييم، وخدمات التحليل 

واالختبار لتحديد الكفاءة المهنية واألفراد والمهنيين، ال سيما في مجاالت اإلدارة 

لى اإلنترنت التي تتميز بالكتب والكتب االستراتيجية؛ خدمات متجر بيع الكتب ع

اإللكترونية في مجال إدارة المشاريع؛ خدمات متجر بيع الكتب على اإلنترنت التي 

تتميز بالكتب والكتب اإللكترونية في مجال إدارة األعمال؛ خدمات متجر بيع الكتب على 

ستراتيجية. الواردة اإلنترنت التي تتميز بالكتب والكتب اإللكترونية في مجال اإلدارة اال

 دون غيرها 90بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5953773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -وجدى صبحى منير وشريكتة  -تكنو ماستر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -ش محمد كامل حسين  98

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )في مجال قطع غيار التبريد  90التوريدات العامة بالفئة  - 90الفئة 

 والتكييف (
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -وي ورك كومبانيز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية 15511ك نيو يور -ويست ايتينث ستريت نيو  يورك  110

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير مرافق عمل مشتركة مجهزة بالمكاتب والمكاتب الخاصة واألجهزة  - 90الفئة 

مكتبية وغرف البريد ومراكز الطباعة واالستقبال والمطبخ وغرف االجتماعات 

المكاتب األساسية؛ خدمات  ومعدات االتصاالت بعيدة المدى وغيرها من مستلزمات

األعمال المشتركة بالساعة؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال االعمال؛ خدمات 

ن معد ات العمل  مساعدة الشركات الناشئة، تحديدا: توفير مساحات العمل التي تتضم 

وغيرها من المستلزمات األساسية للشركات حديثة اإلنشاء والقائمة؛ خدمات تطوير 

تجارية، تحديدا: تقديم دعم البداية لألعمال لآلخرين؛ توفير خدمات دعم األعمال ال

المكاتب؛ خدمات شبكات األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ خدمات استشارات 

األعمال على شكل تصميم المساحات المكتبية؛ تقديم االستشارات عن ادارة وتنظيم 

لتتبع اإللكتروني لألصول العقارية االعمال؛ خدمات تحليل التسويق العقاري؛ توفير ا

لآلخرين ألغراض تجارية؛ خدمات التخطيط والتصميم والتطوير والصيانة وتتبع 

واإلبالغ عن مشاريع البناء العقاري ألطراف ثالثة؛ خدمات اإلعالن عن العقارات 

التجارية؛ خدمات اإلعالن عن العقارات السكنية؛ اإلعالن عن العقارات التجارية أو 

سكنية؛ خدمات تقديم خدمات موظفي مكتب الدعم؛ خدمات إدارة المشاريع لآلخرين؛ ال

خدمات االستشارات التجارية في مجاالت التخطيط المكاني وهندسة البنية التحتية 

والتصميم الداخلي؛ الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة المكانية لتحسين كفاءة عملية 

واإلدارة بمساعدة الكمبيوتر، تحديدا: إدارة الخدمات  األعمال وصنع القرار؛ التحسين

اللوجستية والمساحات المادية والمتاجر؛ خدمات المتاجر متعددة األقسام على االنترنت؛ 

توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت لبيع سلع وخدمات اآلخرين؛ خدمات 

وقع وتنظيم وعرض السلع توفير دليل طلب قابل للبحث على اإلنترنت لتحديد الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

والخدمات للبائعين اآلخرين على اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة للهدايا والمتفرقات، 

 ( دون غيرهـــــــــــــا90الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

105175العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه شخص واحد محدوده المسئوليه  -اصول لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيةالقليو -مدينه العبور  -الحى االول  -محور السادات  95-93عماره  3شقة  

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90التسويق العقارى الوارد بالفئه  - 90الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

139 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -البنا  -احمد محمد السيد البنا وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش شامبليون _ األزاريطة _ االسكندرية 9

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 15فى مجال الفئه  90التجارة و االستيراد و التصدير الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ارابتك تريدنج كوربوريشن  اتكو انترناشيونال  -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية   -أ عمارات الشرق للتأمين   3

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 13 - 7فى مجال الفئات  90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ارابتك تريدنج كوربوريشن اتكو انترناشيونال    -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -لحديقة الدولية  ا -أ عمارات الشرق للتأمين   3

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 13 - 7فى مجال الفئات  90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

على حدى   Eاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -انجي مجدي احمد شتلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش سعيد _ طنطا ثان _ الغربية  16

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90الدعاية و االعالن الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

:      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مؤسسة المحمودية للتجارة  -سيد محمود فرج احمد عفيفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويس _ الزيتون _ القاهرة  ش جسر 189

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا االستيراد و التصدير  90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

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

106154العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    5915761 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه برج العرب الجديده  -المنطقه الصناعيه الرابعه  - 3بلوك  - 8قطعه رقم 

 االسكندريه 

 90 : المةــــــت العاـــفئ
 

االستيراد و التصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه و االعالن الوارد بالفئه  - 90الفئة 

  95فى مجال الفئه  90
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -    gailrri  i  ggti rlna dna OottilgOشركة: ايجيتو للتصدير و التوريدات 

 شركة  ذات مسئولية محدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . -مدينة نصر   –ارض الجولف  – 6الدور  – 33شقة  –ش اسماء فهمي  35

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  90خدمات التصدير والتوريدات العمومية الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 

الفواكة والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهوة وهالم ) جيلي ( الفواكة ومربيات 

  33شور الحمضيات بالفئة رقم وفواكة مطبوخة ومربيات ق
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911173 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  مصرية  -لتجارة والتوريدات ش.م.م  بينجو العالمية ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهه  -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 951شقه  -أ عمارات الملتقى العرب  91

 القاهره 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

لتسويق خدمات اداره و توجيه االعمال وتنظيم المعارض واغراض ا - 90الفئة 

  36فى مجال الفئه  90وعرض البضائع الوارده بالفئه رقم 
 

وغيرها  110836االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -تطوير نظم االدارة فاكت للتدريب و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين  -شارع جامعه الدول العربيه  03

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تقييم االعمال واالستشارات لالعمال المهنية وتقديم االستشارات عن  - 90الفئة 

المساعدة فى ادارة االعمال دراسات متعلقة بالتسويق وادارة ادارة وتنظيم االعمال 

شئون العاملين واعمال التنظيم الخاصة باالغراض التجارية أو الصناعية او الدعائية 

 90الواردة بالفئة رقم 
 

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

مها مجمعه باستخدا
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه صينيه محدوده  -ليمتد  -فاست فاشن )غوانغزهو( كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

غوانغدونغ بروفينس  -ى غوانغزهو سيت -بايون ديستريكت  -يونكسياو رود  31نمبر 

 الصين   - 015959

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن؛ عرض السلع؛ أبحاث التسويق؛ ترويج المبيعات لصالح  - 90الفئة 

الغير؛ االستشارات حول إدارة شؤون الموظفين؛ خدمات نقل مشاريع األعمال؛ أمثلة 

تدقيق لألعمال التجارية؛ خدمات البحث عن محركات البحث لغرض الترويج؛ خدمات ال

الرعاية؛ خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والواردة 

 (  90بالفئة ) 
 

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

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سارة عبد المحسن محمد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بنى سويف  -مركز ناصر  -شارع جمال عبد الناصر ملك / فاروق عبد التواب جاد 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

  30فى مجال الفئه  90ريه الوارده بالفئه المحالت التجا - 90الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منطقة حرة  ذات مسئولية محدودة -تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة ذ .م .م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة --دبى  --مدينة دبى لالعالم  -- 055780رقم  ب-ص 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن ووكاالت الدعاية واإلعالن والدعاية واإلعالن  - 90الفئة 

بالطلب البريدي وتحديث مواد الدعاية واإلعالن وتأجير المساحات اإلعالنية، 

في إدارة وتنظيم األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، تقييم إستشارات 

األعمال، تنظيم اإلشتراك في الصحف، تنظيم اإلشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين، 

المعلومات واألخبار عن األعمال، التحريات عن األعمال، إدارة أعمال فناني التمثيل، 

كمبيوتر، استشارات األعمال المهنية، نشر مواد تجميع المعلومات في قواعد بيانات ال

الدعاية واإلعالن، تنظيم المعارض لغايات تجارية، اإلدارة التجارية لترخيص السلع 

والخدمات الخاصة بآخرين، أبحاث التسويق، خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات 

ل االتصال المهمة في الصحف، اإلعالن والدعاية المباشرة، عرض السلع على وسائ

لغايات بيعها بالتجزئة، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن، وكاالت 

الدعاية واإلعالن، إعداد أعمدة الدعاية واإلعالن، تأجير مواد الدعاية واإلعالن، 

اإلعالن بالراديو، اإلعالن عبر الراديو، الدعاية واإلعالن بالتلفزيون، الدعاية واإلعالن 

زيون، اإلستفتاء وإستطالع اآلراء، إدارة وإجراء االستفتاءات واستطالعات عبر التلف

 90اآلراء العامة. الواردة بالفئة رقم 
 

167140االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 39159ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  1900

 ةالواليات المتحدة االمريكي

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

: خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن وتحديدًا 90الفئة  - 90الفئة 

خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج؛ خدمات التسويق؛ خدمات الترويج 

وتحديدًا الترويج لسلع وخدمات الغير؛ خدمات الترويج؛ خدمات الدعاية واإلعالن 

التسويق وخدمات الترويج؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ خدمات توجيه األعمال؛ و

خدمات المحاسبة؛ برامج الوالء وتحديدًا توفير برامج المكافآت التحفيزية للعمالء عبر 

إصدار وتشغيل مكافآت الوالء لشراء السلع والخدمات؛ تزويد المستهلك بمعلومات حول 

ية وتحويلها واألرصدة؛ خدمات تحويل األموال على شكل مخزون األموال اإللكترون

مسك الدفاتر لتحويل األموال اإللكترونية؛ خدمات الحسابات وتحديدًا خدمات المحاسبة؛ 

تنظيم وتوفير برامج التنزيالت لحصول العمالء على تنزيالت على تكاليف السلع 

ترنت؛ تزويد المستهلك والخدمات؛ توفير المعلومات حول منتجات المستهلك عبر اإلن

بمعلومات حول طرق وخيارات الدفع اإللكتروني؛ خدمات الدعاية واإلعالن وتحديدًا 

 دون غيرها 90الين( فئة -الترويج لسلع وخدمات الغير عبر وسائل مباشرة )ان
 

110038االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5911876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع النور  -فاطمه الشحات على محمود شاهين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -مركز الزرقا  -الزعاتره ملك/ وفاء الشاذلى نعمان 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  90االستيراد و التصدير و كافة االعمال التجاريه الوارده بالفئة  - 90الفئة 

 9الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911873 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع النور  -فاطمه الشحات على محمود شاهين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -مركز الزرقا  -ملك/ وفاء الشاذلى نعمان  -الزعاتره 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 33في مجال الفئة  90االستيراد و التصدير و خدمات البيع بالفئة  - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -م شركة روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك ش م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -( 9( بلوك )1،  3المنطقة الصناعية الثالثة قطعة )  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير ، خدمات الدعاية واإلعالن ، خدمات البيع  - 90الفئة 

الجملة، التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ، بالتجزئة و 

استشارات إدارة األعمال ، توفير المعلومات التجارية عبر الموقع على شبكة اإلنترنت 

و ذلك على منتجات الكراسى للشاطئ المصنوعة من المواد البالستيكية او غيرها من 

 المواد االخرى.
 

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

باستخدامها مجمعة
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911763 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  9برج 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجاره و االستيراد و التصدير و التوريدات و التوكيالت التجاريه  - 90الفئة 

 دون غيرهم 33 - 0 - 9فى مجال الفئات  90الوارد بالفئه 
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تشاينا لودجينغ هولدينغز )اتش كيه( ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جافا رود , نورث  136رشال سينتر , نو , /اف , جافا كومي10,  1053فالت /ار ام 

 هونج كونج  -بوينت 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية عبر شبكات الكمبيوتر، خدمات وكاالت الدعاية والشهرة،  - 90الفئة 

خدمات المساعدة في إدارة االعمال، خدمات اإلدارة الفندقية، خدمات توفير المعونة 

د )مساعدة إدارية(، توفير معلومات األعمال عبر المواقع االلكترونية، الخارجية لألفرا

اإلدارة التجارية لتراخيص البضائع والخدمات لصالح الغير، خدمات ترويج المبيعات 

للغير، خدمات االستشارات الخاصة بإدارة االفراد، تنظيم اشتراكات خدمات االتصاالت 

دق والمنتجعات وخطوط الطيران وتأجير لصالح الغير، الخدمات الترويجية للفنا

السيارات ومشاركة الوقت والسفر واالجازات عبر نظام برامج المكافآت، تنظيم 

وتشغيل واالشراف على برامج مكافآت العمالء، برامج المكافآت والحوافز التشجيعية 

ادق ألغراض الدعاية والترويج التجاري، الخدمات االستشارية واإلدارية في مجال الفن

والسفر وتخطيط السفر وتشغيل االعمال المرتبطة بالسياحة والسفر، خدمات الدعاية 

وخصوصا ترويج وتسويق البضائع والخدمات لصالح الغير عبر وسائل االتصال 

االلكترونية وشبكات االلياف البصرية، الخدمات الخاصة بمقارنة أسعار خدمات تأجير 

عار تذاكر البواخر السياحية وأسعار اإلقامة السيارات وأسعار تذاكر الطيران وأس

 90المؤقتة . بالفئة 
 

على حدى Nالتنازل عن حرف  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/59/3535 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  9برج 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

التجاريه  خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت - 90الفئة 

 33 - 0 - 9وذلك فى مجال الفئات رقم  90الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  9برج 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه  - 90الفئة 

 33 - 0 - 9وذلك فى مجال الفئات رقم  90الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5911356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  9برج 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجارة واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه  - 90الفئة 

 33 - 0 - 9وذلك فى مجال الفئات رقم  90الواردة بالفئه 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -بى. ام. سى المصرية للصناعات المتطورة )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه برج العرب الجديده  -المنطقه الصناعيه الثانيه  - 95بلوك  - 1القطعه رقم 

 االسكندريه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

ير اغطيه صرف صحى مصنوع من االعمال التجاريه و استيراد و تصد - 90الفئة 

  17فى مجال الفئه  90البولى استر و االلياف الزجاجيه الوارد بالفئه 
 

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

المصاحب للعالمة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913908 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -بى ام سى المصرية للصناعات المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه برج العرب الجديده -المنطقه الصناعيه الثانيه  - 95بلوك  - 1طعه رقم 

 االسكندريه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال  90االعمال التجاريه و استيراد و تصدير بالفئة  - 90الفئة 

 (  17اغطيه صرف صحى مصنوع من البولى استر و االلياف الزجاجيه بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/50/3535 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركه مساهمه مصرية -بى ام سى المصرية للصناعات المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه برج العرب الجديده -المنطقه الصناعيه الثانيه  - 95بلوك  - 1طعه رقم 

 االسكندريه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها) فى مجال  90و تصدير  بالفئة  االعمال التجاريه و استيراد - 90الفئة 

 ( 17اغطيه صرف صحى مصنوع من البولى استر و االلياف الزجاجيه  بالفئه 
 

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

فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع مصدق الدقى  98

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

ره المراكز التجاريه بمختلف انواعها و ادا 90مول تجارى الوارد بالفئة  - 90الفئة 

  90اشكالها و اداره المشروعات العقاريه الواردة بالفئه 
 

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

Latt 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  69

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التجاره واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه  - 90الفئة 

 0 - 9فى مجال الفئات  90الوارده بالفئة 
 

 efzpiالتنازل عن مقطع بريم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  69

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات التجاره واالستيراد والتصدير والتوريدات والتوكيالت التجاريه خ - 90الفئة 

 0 - 9فى مجال الفئات  90الوارده بالفئة 

 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

166 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  - AUK فاضل فاضل محمد مدكور وشريكة دك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  319. 319المنطقة الصناعية جنوب الرسوم بورسعيد قطعة رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 (30_  16في مجال الفئات ) 90الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدكتور لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية  -صمد ابو عدس احمد سعيد سليمان عبد ال 

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيريه  -باسوس بجوار الدائرى 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 3الفئات فى مجال  90دعايه و اعالن واستيراد و تصدير الوارد بالفئه  - 90الفئة 

11  
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/3535 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -انشكابي بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال بي المملكة المتحدة  0واي  1أية اس تي. جاميس س سكوير لندن اس دابليو  33

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

األعمال؛ خدمات المحاسبة؛ إعداد تقارير بالتكاليف؛ إدارة األعمال؛ تسيير  - 90الفئة 

خدمات إدارة المستودع؛ خدمات تخطيط موارد الشركات؛ خدمات إدارة سالسل 

اإلمداد؛ خدمات التعاقد والشراء؛ خدمات شراء الحاويات؛ خدمات التسويق؛ خدمات 

الخدمات إجراء أبحاث السوق؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات الشراء و

اإلدارية فيما يتعلق بترتيب وتنسيق توفير السلع، واإلمدادات، واألجزاء والوقود 

وخدمات الدعم لمالك السفن، أو مستأجري السفن أو مالك الشحنات. خدمات الشراء 

والخدمات اإلدارية فيما يتعلق بترتيب وتنسيق توفير السلع، واإلمدادات، واألجزاء 

لمنشآت البعيدة عن الشاطئ؛ تحديد مصادر واإلمداد بقطع والوقود وخدمات الدعم ل

غيار وآالت بحرية وصناعية لمالك السفن، أو مستأجري السفن أو مالك الشحنات، أو 

المنشآت البعيدة عن الشاطئ؛ خدمات وكاالت التوظيف لتوفير طاقم عمل وموظفين 

ر األيدي العاملة، أي لمالك السفن، أو مستأجري السفن أو مالك الشحنات؛ خدمات توفي

خدمات تسيير إدارة طاقم العمل التي تتيح توزيع طاقم العمل أو الموظفين بشكل دولي 

لمالك السفن، أو مستأجري السفن أو مالك الشحنات؛ تجميع، وتصنيف وتنظيم 

معلومات الشحن والموانئ والمحطات الطرفية في قاعدة بيانات حاسوبية؛ خدمات تقديم 

 .90شارات فيما يتعلق بالخدمات الوارد ذكرها أعاله الواردة في الفئة النصح واالست
 

منح الطالب حق اسبقية -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919173 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  -شركة المالئكة لصناعة المنسوجات 

 والئحته التنفيذية  1337لسنة  6

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف مدينة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي  -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -ات مدينة السادس من اكتوبر جنوب طريق الواح -لالسكان المرحلة االولي 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير وتنظيم المعارض  - 90الفئة 

 (16, 18,  15,  3,  1في مجال الفئات ارقام )  90وجميعها بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المالئكة لصناعة المنسوجات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي خلف مدين -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -جنوب طريق الواحات مدينة السادس من اكتوبر  -لالسكان المرحلة االولي 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير وتنظيم المعارض  - 90الفئة 

 ( 38,  30,  39,  33ارقام )في مجال الفئات  90وجميعها بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركه مساهمه ش -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  8مدينه  -المجاوره االولى  -بالحى الثالث  79بالعماره  1الدور االرضى رقم 

 الجيزه 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

اداره و توجيه االعمال و االستيراد و التصدير و خدمات البيع و عرض  - 90الفئة 

ر وسائل االتصاالت و الدعايه و االعالن و التسويق الوارد بالفئه السلع لصالح الغير غب

  91 - 33فى مجال الفئات  90
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيرادو للصناعات الهندسية  ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابراج الشرطه  -شارع الهرم  177

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 17 - 11 - 3 - 6 - 7فى مجال الفئات  90جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 90الفئة 

31 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى   eLPالتنازل عن الحروف بى ام فى   -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي مصري الجنسية -مصطفي احمد عبد العظيم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -الدبلوماسيين  0105

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات استشارات تسويقيه و استشارات حول اداره االعمال و التنميه  - 90الفئة 

 90التوظيف و الدعاية و االعالن بالفئة البشريه و 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/50/3535 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 فردى مصرى الجنسية -المينا للتوريدات العامه  -عادل غالى ابراهيم عبد المالك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شبرا الساحل القاهرة 315

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير واالعمال التجارية والدعاية واإلعالن وأدارة و توجيه   - 90الفئة 

و تفعيل النشاط المكتبي؛ وكاالت االستيراد والتصدير، عرض السلع على االعمال 

،  7في مجال الفئات  90وسائل االتصال لغايات بيعها و جميع الخدمات الواردة بالفئة 

3  ،13 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    5919010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة اهلية  -مؤسسة مجدى يعقوب المراض وابحاث القلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزمالك  -الدور االول  -شارع عزيز اباظه  7

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90اقامة المؤتمرات الواردة بالفئة رقم  -الدعاية واالعالن  -شعار اعالني  - 90الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

176 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -اكسبشن  -محمد رجب عبد العليم عفيفي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-أ هضبه الهرم   89

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 ) فى مجال 90خدمات االستيراد والتصدبر واداره وتوجيه االعمال بالفئة  - 90الفئة 

( وخدمات البيع والبيع بالتجزئة السوبر ماركت وعرض السلع عبر  95 - 33الفئتين 

 90وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 
 

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

وغيرها 165010بالعالمة رقم العالمة مرتبطة  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سوري الجنسية -عبدالله احمد بنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهوريه العربيه السوريه -حلب 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 30في مجال الفئة  90جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919638 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

57/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -ماى شوز لصناعة االحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ب / ج العبور  -المنطقه الصناعية  -بلوك صناعات صغيره  139قطعه رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 30 -16في مجال الفئات  90رقم جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 90الفئة 
 

186008االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

179 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اوتوموبيلك لتجارة السيارات _ شركة مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الكتئنة بمركز السوق الصغير لوبيتيت سنتر الحى االول _  9الوحدة التجارية رقم 

 الشيخ زايد 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  90التجارة و التوزيع و التسويق و التوكيالت التجارية الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 13مجال الفئة 
 

التنازل عن  -التنازل عن الحروف كال على حدة  -ات        :      منح حق خاص على االلوان االشتراط

البيان التجارى 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مةش مساه -شركة فوو للتجارة االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه سوديك ويست الشيخ زايد الجيزة 1مكتب د 8مبانى بوليجون االداريه مبنى رقم 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90النسويق االلكتروني بالفئة  - 90الفئة 
 

----------االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة فوو للتجارة االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الشيخ زايد  -مدينه سوديك ويست  - 1مكتب د - 8مبنى رقم  -مبانى بوليجون االداريه 

 الجيزة -

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90النسويق الكتروني بالفئة  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ويست باى روود  653 -هيبيسكس واى  -جراند بافيليون  - 91113بوكس   -بى او 

 جزر كايمان   - 1350 - 1جراند كايمان كيه واى 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 90الفئة 

عاية واإلعالن، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر، خدمات وكاالت الد

الدفع للدعاية واالعالن، إعداد اإلعالنات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، 

اإلعالن من خالل جميع وسائل االتصال العامة، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، المشورة 

ات محرك البحث األمثل لترويج المبيعات، في مجال إدارة األعمال والتسويق، خدم

توفير واستئجار مساحة إعالنية على اإلنترنت، تقديم المشورة والمعلومات التجارية، 

المساعدة في إدارة األعمال، خدمات وكاالت األنباء التجارية، خدمات توفير المعلومات 

الخدمات الواردة التجارية عبر موقع الويب، إستشارات إدارة شؤون الموظفين وجميع 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  90بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود ،  653، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  91113بى. او.  بوكس  

 ، جزر كايمان 1350 - 1جراند كايمان كيه واى 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي،  - 90الفئة 

رة على شبكات الكمبيوتر، خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن، اإلعالن والدعاية المباش

الدفع للدعاية واالعالن، إعداد اإلعالنات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، 

اإلعالن من خالل جميع وسائل االتصال العامة، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، المشورة 

في مجال إدارة األعمال والتسويق، خدمات محرك البحث األمثل لترويج المبيعات، 

توفير واستئجار مساحة إعالنية على اإلنترنت، تقديم المشورة والمعلومات التجارية، 

المساعدة في إدارة األعمال، خدمات وكاالت األنباء التجارية، خدمات توفير المعلومات 

التجارية عبر موقع الويب، إستشارات إدارة شؤون الموظفين وجميع الخدمات الواردة 

 فئات اخرى. وال ترد ضمن  90بالفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

صاحب منشاة فردية باسم )  -مصرى الجنسية  -فرد  -حازم حسيب يوسف الشربينى 

 الشربينى للمنسوجات (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية. -المحلة الكبرى  -/ حسن زغلول الحلو  ش ناصر ملك

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 90الفئة 

دون غيرها )فى  90السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 ( 37 - 39 - 31 - 35مجال الفئات 
 

-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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سمارت انترناشيونال للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -ش الميرغني  9

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 95دون غيرها )في مجال الشيكوالته الواردة بالفئة  90خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919635 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للمشروعات والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -شارع رمسيس  90

 90 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير ، خدمات الدعاية واإلعالن ، وإدارة وتوجيه  - 90الفئة 

األعمال وتفعيل النشاط المكتبي الخدمات ، التسويق ، إستشارات إدارة شؤون الموظفين 

ير ، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ، استشارات إدارة األعمال ، توف

المعلومات التجارية عبر الموقع على شبكة اإلنترنت و خدمات البيع بالتجزئة و الجملة 

و ذلك على المالبس الجاهزة ، والمنتجات الجلدية واألحذية ، واإلكسسوارات الخاصة 

 دون غيرها 90بها.فئة 
 

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

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اريس   -طه محمد طه محمد غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز ومدينه بلقاس  -بملك/ محمود يس حلمى محمد سمره  -عزبه حسن ابو عامر  

 الدقهليه 

 90 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 91فى مجال الفئه  90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910096 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

50/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -اندرو شوقى جورجى برسوم حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط  -اسيوط ثان  -برج الجالء شارع الجالء 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 16في مجال الفئة  90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة لطفى للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم مصر  -بشارع عبد العزيز فهمي  117ار رقم بالدور االرضي بالعق 1شقة رقم 

 القاهرة  -الجديدة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرهما 30 - 16في مجال الفئات ) 90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

-------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910810 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة هاي باك لمواد التعبئة والتغليف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -العاشر من رمضان 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

, خدمات خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة وتوجية االعمال  - 90الفئة 

االمتيازات التجارية , خدمات البيع بالتجزئة , المحالت التجارية ويافطة المحالت 

 دون غيرها  90التجارية وخدمات عرض السلع والواردة بالفئة 
 

148186االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سي باك لمواد التعبئة والتغليف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -العاشر من رمضان 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

ال , خدمات خدمات الدعاية واالعالن وخدمات ادارة وتوجية االعم - 90الفئة 

االمتيازات التجارية , خدمات البيع بالتجزئة , المحالت التجارية ويافطة المحالت 

 دون غيرها  90التجارية وخدمات عرض السلع الواردة بالفئة 
 

148180االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918579 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

القصبي  -محمود مصطفى محمد القصبي و خيرت مصطفى محمد القصبي وشريكيهما 

 شركة تضامن -لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -المنصورة  -ش الشريف الراضى  36

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 91فى مجال الفئه  90جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 90ئة الف
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -شارع مصدق الدقى 98

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

واداره المراكز التجاريه بمختلف انواعها  90مول تجارى وارد بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 90واداره المشروعات العقاريه الوارد بالفئة واشكالها 
 

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

عن بارك مول على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918196 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد علي احمد على سليم وشريكة/ارت هاوس لالثاث الحديث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادي الجديدة  -ش النصر  1/06

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 (35لوارد بالفئة دون غيرها )في مجال االثاث ا 90الخدمات الوارد بالفئة  - 90الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة-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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -محمد حسين احمد حماد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حدائق المعادي البساتين  -ش الحرية  98

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 (33دون غيرها )في مجال الفئة  90جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كل على حدى-التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ام يوسكا  -مد هالل محمد مؤمن مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميت على بملك/ هالل محمد الباز مركز ومدينه المنصورة الدقهليه

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه والتجاره  - 90الفئة 

فى مجال قطع غيار السيارات  90ع والمحالت وجميع خدمات الفئه العامة والتوزي

 13بالفئه 
 

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

L ام كال على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

197 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وينيكلي  -عبد الرحمن احمد حسن علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -امام مدرسه السالم قنا  -حوض عشرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

لتجاره االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه وا - 90الفئة 

 30فى مجال الفئه  90العامة والتوزيع والمحالت وجميع خدمات الفئه 
 

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

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايزي بيزنس سوليوشن لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة   -التجمع الخامس  -المنطقة الثانية  -حي ثان  135 -الدور االرضي 

 القاهرة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90ية الواردة بالفئة رقم تنظيم معارض تجار - 90الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918715 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -توفير فينتشرز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

في جي  -تورتوال  -رود تاون  -9195ص.ب  - 1ويكهامز كاي  -كوميرس هاوس 

 الجزر العذراء البريطانيه -1115

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق و االعالن عن المنتجات و السلع و ترويج المبيعات عند  - 90الفئة 

 دون غيرها 90خرين و جميع خدمات الفئة نقاط الشراء او البيع لال
 

وغيرها 131718االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918618 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية فرد مصرى -وافيلينو  -عبير سيلم صبحى سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شيراتون  -علوى نادى وادى دجلة  9محل  -النزهة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهم 93-95-33في مجال الفئات  90جميع خدمات الفئة  - 90الفئة 
 

مها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدا -االشتراطات        :      منح حق خاصعلى االلوان 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -النوي لصاحبها اسماعيل شحاتة اسماعيل حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رضي بالعماره السكنيه المقامة على قطعة الدور الثالث بعد البدروم و اال -11الشقه رقم 

ابو  -قريه شبرامنت   -الحرانيه  -المريوطيه  -االرض الكائنة بطريق سقاره  السياجي 

 الجيزه   -النمرس 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 17في مجال الفئة  90الخدمات الوارده بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية   -شركة محمد عصام شعبان وشريكه 

AAN A  - ش تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -65أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  13قطعه االرض رقم 

 بورسعيد -الضواحى بورسعيد   3م 1086

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه اليافطه والدعايه واالعالن  - 90الفئة 

دون غيرها )فى  90ال التجاريه الواردة بالفئه واللوحات االعالنيه بوصفها من االعم

 (18 - 11 - 3 - 7مجال الفئات 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -المهندسون لالنشاءات المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد  35

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90التوريدات العمومية الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

الشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/53/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 العذراء البريطانية  لقوانين جزر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز  - 71بى.او.بوكس 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الشئون المالية والنقدية؛ والخدمات البنكية؛ وسمسرة االوراق المالية  - 98الفئة 

سمسرة عبر االنترنت؛ خدمات االستثمار؛ خدمات االقراض وخدمات تخفيض ال

واالقراض مقابل االوراق المالية؛ عرض السندات والمنتجات المالية؛ واالستثمار 

البنكي؛ خدمات الخزانة وتغيير العملة وتقديم الخدمات المالية لعمالء المنظمات 

نة، والقروض، وضمانات االستثمارية؛ والودائع، والديون، والمدخرات، والودائع االم

القروض؛ خدمات كروت االئتمان والتسديد؛ وخدمات البنوك االلكترونية؛ خدمات 

االستشارات واالدراة المالية المرتبطة باالستثمار؛ التخطيط المالي والخدمات المالية؛ 

لتامين التقييم المالي؛ الخدمات االكتوارية؛ التنظيم واالدارة المالية للتامين على الحياه؛ ا

الضمانيوالصنادق المشتركة؛ وخدمات التوضيح البنكية؛ وخدمات المعاش؛ خدمات 

االستشارات المالية؛ شراء واصدار شيكات السفر؛ وخدمات تغيير العملة؛ خدمات 

الصكوك؛ خدمات استشارات استثمار االموال ورؤوس االموال؛ خدمات وكاالت تجارة 

انات المالية؛ اصدار خطابات االئتمان االسهم؛ خدمات المنفذين؛ عروض الضم

وشهادات الودائع؛ خدمات ودائع االستثمار؛ خدمات االوراق المالية؛ اسهم االكتتاب؛ 

خدمات تنظيف المنزل؛ خدمات التامين؛ استشارات التامين؛ بيانات اكتتاب التامين؛ 

الحياه؛ وثائق  وثائق تامين الحوادث؛ تامين الحرائق؛ وثائق تامين الصحة؛ وثائق تامين

التامين البحرية؛ سمسرة التامين؛ سمسرة تامين الحياة؛ سمسرة تامين الحوادث؛ سمسرة 

تامين الحرائق؛ سمسرة تامين الصحة؛ ودائع البنوك؛ مكاتب االقراض؛ اصدار كروت 

االئتمان؛ وكروت االيداع؛ اصدارات القيمة الرمزية؛ ايداع االشياء القيمة؛ خدمات 

منة؛ تحويالت النقدية؛ تحويالت الكترونية للنقدية؛ الخدمات المالية؛ تقييمات االيداع اال

االسهم؛ االدارة المالية؛ تقسيط القروض؛ سمسرة االسهم والسندات؛ التقييمات البنكية؛ 

التقييم المادي؛ تاجير وشراء وتمويل ورهن البنوك؛ خدمات دفع التقاعد؛ وتقديم جميع 

قاعدة معلومات الكمبيوتر؛ استعراض المعلومات؛ خدمات  ما سبق عبر االنترنت من

االستشارات واالرشاد ذات الصلة لجميع ماسبق ذكره من خدمات؛ جميعها شاملة في 

 .98الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

341811االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/11/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة فرنسا -ساجيتاس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا  70556 -، رو دي ميسين ، اف  9

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

المالية، خدمات تمويلية،  األعمال المصرفية، الشؤون التمويلية، الشؤون - 98الفئة 

أعمال مصرفية لالستثمار ، االكتتاب، اإلقراض، استثمار رؤوس األموال، استثمار 

األموال، إدارة األموال، بيع الديون، خصم الفاتورة، التخطيط العقاري، الخدمات 

التمويلية في مجاالت االندماج واالستحواذ، إعادة هيكلة الشركات، أسواق رأس مال 

ت واألسهم وتمويل الشركات، التداول في العمالت األجنبية ومشتقاتها والمنتجات السندا

المالية األخرى، تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بها، اإلدارة المالية، إدارة االستثمار 

واالستشارة المتعلقة باإلستثمار، اإلستشارة المتعلقة بالتمويل، التخطيط المالى، األبحاث 

، تقييم مالي والتقييم المالي، تقديم التمويل والوصاية وخدمات الواصي، التمويلية

 .98الوصاية على األوراق المالية الواردة في الفئة 
 

551614العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ايفاد مصر القابضة لإلستثمار ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  - A8بالدور السادس فوق االرضى الوحده رقم  363قطعة رقم 

 القاهرة -القاهره الجديدة 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98االستثمار العقاري بالفئة  - 98الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/13/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريه ش .مساهمه  -شركة منازل للتطوير العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس  -بالدور السادس فوق االرضي  363ق

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98االستثمار العقاري بالفئة  - 98الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5957900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -جرين بيزنس سوليوشن )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم المعادي القاهره 158ا شارع  10

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98االستشارات الوارده بالفئه  - 98الفئة 
 

-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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5957686 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة شركة مساهمة مصري -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 8  -منطقه )سى بى سي  (الصناعيه   31 - 35الدور االول من المبنى االدارى قطعة 

 اكتوبر 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 98الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مقفله  -شركة فينزو ش.م.ب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 1936البرج الشرقى مبنى  -مرفا البحرين المالى  - 13الطابق  - 1351مكتب 

 البحرين  - 998المنامه / الواجهه البحريه مجمع  - 9838طريق 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات  - 98الفئة 

 دون غيرها 98الشئون العقاري فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5911871 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/59/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب  -شركة متحدة  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 القوانين المرعية فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 39159ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  1900

 لمتحدة االمريكيةالواليات ا

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

: الشؤون المالية والشؤون النقدية وتحديدًا المعلومات المالية 98الفئة  - 98الفئة 

وخدمات اإلدارة والتحليل؛ معالجة المعلومات المالية؛ خدمات التحقق من الدفع 

مالت عبر بطاقات واألموال؛ خدمات معالجة الدفع وتحديدًا خدمات معالجة المعا

االئتمان وبطاقات السحب؛ التحويل اإللكتروني لألموال؛ خدمات المعالجة المالية 

وخدمات المعالجة النقدية وتحديدًا معالجة المعامالت اإللكترونية والرقمية والمباشرة 

الين(؛ خدمات الدفع وتحديدًا المعالجة اإللكترونية للدفعات بطاقات االئتمان -)ان

السحب والبطاقات المسبقة الدفع والمحافظ الرقمية والمحافظ اإللكترونية  وبطاقات

-والشيكات اإللكترونية والدفعات اإللكترونية والدفعات الرقمية والدفعات المباشرة )ان

الين(؛ خدمات المعامالت وتحديدًا توفير معامالت تجارية وخيارات دفع آمنة؛ الشؤون 

خدمات النقدية وتحديدًا توفير موقع إلكتروني يتضمن والخدمات المالية والشؤون وال

معلومات في مجال الخدمات المالية وخدمات معالجة الدفع والمعامالت المالية؛ خدمات 

تحويل األموال وتحديدًا تمكين تحويل األموال من نظير إلى آخر؛ الخدمات المالية 

ي تتضمن سحب األموال من والخدمات النقدية وتحديدًا إدارة ومعالجة المعامالت الت

الين(؛ الخدمات المالية والخدمات -حسابات القيمة المخزنة اإللكترونية والمباشرة )ان

النقدة وتحديدًا إدارة وتوفير ومعالجة والتحقق من وتوثيق الدفعات اإللكترونية والرقمية 

وخدمات  والمباشرة والمعامالت المالية بتقنية عدم اللمس؛ خدمات المعالجة المالية

المعالجة النقدية وتحديدًا خدمات منافذ معالجة المعامالت باستخدام تقنية االتصال 

القريب المدى ورموز االستجابة السريعة وإشارات تحديد ترددات الراديو؛ الخدمات 

المالية وتحديدًا معالجة بطاقات االئتمان وبطاقات السحب والبطاقات المسبقة الدفع 

والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية والدفعات اإللكترونية والمحافظ الرقمية 

الين( عبر شبكة دفع إلكترونية للتجار -والدفعات الرقمية والدفعات المباشرة )ان

والمستهلكين؛ خدمات معالجة الدفع وتحديدًا معالجة بطاقات االئتمان وبطاقات السحب 

والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية  والبطاقات المسبقة الدفع والمحافظ الرقمية

الين( المتوفرة عبر -والدفعات اإللكترونية والدفعات الرقمية والدفعات المباشرة )ان

شبكة دفع إلكترونية للتجار والمستهلكين؛ خدمات المعالجة المالية وتحديدًا المحافظة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

إلى أخرى مقابل سلع أو  على وخدمة شبكة الدفع لتسهيل الدفعات اإللكترونية من جهة

خدمات؛ خدمات المعامالت وتحديدًا توفير معامالت تجارية وخيارات دفع آمنة عبر 

استخدام جهاز محمول في نقطة البيع؛ الشؤون والخدمات المالية والشؤون والخدمات 

الين(؛ الشؤون والخدمات -النقدية وتحديدًا معالجة الدفعات اإللكترونية والمباشرة )ان

الية والشؤون والخدمات النقدية وتحديدًا خدمات اإليداع المباشر اإللكتروني؛ خدمات الم

الدفع وتحديدًا المعالجة اإللكترونية للدفعات التي تتم عبر بطاقات االئتمان وبطاقات 

السحب والشيكات اإللكترونية والدفعات الرقمية والدفعات اإللكترونية والدفعات 

مات االئتمان والقروض؛ خدمات المعامالت المالية وتحديدًا الين(؛ خد-المباشرة )ان

توفير معامالت تجارية وخيارات دفع آمنة؛ الشؤون والخدمات المالية والشؤون 

والخدمات النقدية وتحديدًا خدمات معالجة ودفع مكافآت الوالء وخدمات معالجة 

المعالجة النقدية وتحديدًا المعامالت الخاصة ببطاقات الهدايا؛ خدمات المعالجة المالية و

التحويل اإللكتروني لألموال وخدمات تحويل األموال اإللكترونية؛ خدمات تحويل 

األموال وتحديدًا التحويل اإللكتروني لألموال وتحويل األموال اإللكترونية؛ الخدمات 

ين( ال-المالية والخدمات النقدية وتحديدًا توفير حسابات القيمة المخزنة المباشرة )ان

ضمن بيئة إلكترونية؛ الخدمات المالية والخدمات النقدية وتحديدًا إدارة المعامالت التي 

الين(؛ الشؤون -تتضمن األموال المسحوبة من حسابات القيمة المخزنة المباشرة )ان

المالية والشؤون النقدية وتحديدًا معالجة الدفعات اإللكترونية التي تتم عبر حساب 

ة مخزنة؛ خدمات الدفع وتحديدًا خدمات الدفع اإللكتروني؛ خدمات إلكتروني ذات قيم

الدفع وتحديدًا خدمات الدفع اإللكتروني التي تتضمن المعالجة اإللكترونية للدفعات عبر 

لة إلكترونيًا تستخدم في  شبكة حاسوبية عالمية؛ خدمات الدفع وتحديدًا إنشاء حسابات ممو 

ت؛ خدمات الحسابات وتحديدًا خدمات الحسابات شراء السلع والخدمات على اإلنترن

النقدية المباشرة؛ الخدمات المالية والخدمات النقدية وتحديدًا توفير األموال اإللكترونية 

الستخدامها كجزء من برنامج والء العمالء؛ الخدمات المالية والخدمات النقدية وتحديدًا 

الين(؛ الخدمات النقدية -لمباشرة )انتمويل الحسابات اإللكترونية والحسابات النقدية ا

 دون غيرها 98وتحديدًا توفير خدمات الدفع المسبق المخفضة للسلع والخدمات فئة 
 

110036االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزه -شارع مصدق الدقى  98

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

  98االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 98الفئة 
 

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

وغيرها 355657العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ام ال اف القابضه لالستثمار ات الماليه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المحور المركزى مدينه الشيخ زايد الجيزة 3العقار الكائن فى القطعه رقم 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98استثمارات مالية فئة  - 98الفئة 
 

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

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه  -ام ال اف القابضه للتمويل العقارى والتاجير التمويلي والتخصيم 

  مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزة -مدينه الشيخ زايد -المحور المركزى  3رقم  العقار الكائن فى القطعه

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  98االستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير والتخصيم بالفئة  - 98الفئة 

 غيرها
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى -وف كل على حدى وفى الوضع العادى الحر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحد -شركة عامة محدودة -انشكابي بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال بي المملكة المتحدة  0واي  1أية اس تي .جاميس س سكوير لندن اس دابليو  33

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -خدمات وكاالت التامين  -وساطة التامين  -خدمات التامين  - 98الفئة 

خدمات اعادة التامين  -ت االكتتاب خدما -خدمات معلومات التامين  -استشارات التامين 

وساطة  -بيع الديون  -خدمات تسوية الخسارة  -خدمات التامين للحماية والتعويض  -

الخدمات المالية  -الخدمات المالية فيما يتعلق بالتخليص الجمركى للبضائع  -الجمارك 

واالستشارات  خدمات تقديم النصائح -فيما يتعلق بتوفير الدفعات المالية لطاقم العمل 

 دون غيرها 98فيما يتعلق بالخدمات الوارد ذكرها اعالة الواردة فى الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5913369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -صروح للتشيد والبناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش التسعين الشمالى القطاع االول مركز المدينه التجمع  90القطعه المجاورة للقطعه 

 الخامس القاهرة الجديده

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 98الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -مكتب اير اوشن الين  -حسام على على الصياد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفرالشيخ -ملك / سهير عبد المنعم المنوفي مركز فوه سنديون ب

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98خدمات التخليص الجمركي الواردة بالفئة  - 98الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نة القاهرة مدي  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة   -  339القطعة 

 القاهرة   -الجديدة  

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 98الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس   -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 339القطعة 

 القاهرة  -

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 98الفئة 
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صر للتقدم التكنولوجى  شركة بنوك م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة القاهرة الجديدة   -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  - 339القطعة 

 القاهرة  -

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 98الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدينة  -  339القطعة 

 القاهرة  -

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 98الفئة 
 

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

دامها مجمعه باستخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية  -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة القاهرة الجديدة   -مع الخامس التج -القطاع الثانى  -مركز المدينة   - 339القطعة 

 القاهرة  -

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 98الفئة 
 

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

وغيرها  168041العالمة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5918199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع مصدق  98

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98االستثمار العقارى الوارد بالفئة رقم  - 98 الفئة
 

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

كال على حدى eRAE LREEالتنازل عن بارك مول  -باستخدامها مجمعه 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -المهندسون لالنشاءات المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد  35

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرها دون 98جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 98الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/53/3519 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 قوانين جزر العذراء البريطانية ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز  -- 71بى.او.بوكس 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات بناء واصالح اجهزة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية  - 97الفئة 

ة، وصيانة واصالح وتركيب وخدمات الدعم الجهزة الكمبيوتر، واجهزة والالسلكي

الكمبيوتر الطرفية، اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، وقطع الغيار واالكسسوارات 

لذلك؛ خدمات الكمبيوتر في الموقع و انشاء وتركيب و صيانة اجهزة الكمبيوتر، 

سلكية، وتوفير المعلومات المتعلقة واجهزة كمبيوتر نظام االتصاالت السلكية والال

باصالح او التركيب المتوفرة على الخط من قاعدة بيانات الكمبيوتر او االنترنت، وكل 

 .97ما تشمله الفئة 
 

341814االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5967909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/59/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جيتس للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -قسم الهرم  -مشعل  -ش المنصوره  7

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97خدمات البناء الوارد بالفئة  - 97الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى gالتنازل عن حرف جى  -العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5938756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ليج للمصاعد والساللم الكهربائية ش م م شركة مصر الخ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  90

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 97الفئة 
 

وضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الم -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955173 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/15/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المستقبل الزراعيه  -عبد المنعم محمد محمود العنانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حي  -اول المنصوره  -مدير مع ش الجمهوريه تقاطع ال -برج االحالم  -11الدور 

 غرب الدقهليه

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97استصالح االاضي الوارده بالفئة  - 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951987 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/11/3513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -معمار دجلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -مركز المدينة مرحلة ثانية  -مول البتراء  - 0عماره رقم  9وحده 

 الشرقية  -رمضان 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97ت العامة بالفئة المقاوال - 97الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5958913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/51/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عالمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -  63شقه  - 6دور  -أ ش الثوره  93

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 97الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/3535 

 :لالتسجي إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -ميداس انترناشيونال ال ال سي شركة ذات مسؤلية محدودة

  الواليات المتحدة االمريكية  -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  99915تى بى سى واى ، بالم بيتش جاردنز ، إف ، إل  9955

  االمريكية

 97 : مةالــــــات العـــفئ
 

تركيب وتعديل المركبات واجزاء  -اصالح وتقديم خدمات الصيانة  - 97الفئة 

تقديم المعلومات عبر االنترنت والتى تتعلق بخدمات الصيانة واالصالح  -المركبات 

ادارة خدمات الصيانة واصالح المركبات الطراف ثالثة ألواردة  -للمركبات االرضية 

 دون غيرها 97بالفئة 
 

منح حق خاص على االلوان  -الشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادىا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5956199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

مة طبقا تاسست وقائ -ميداس انترناشيونال ال ال سي شركة ذات مسؤلية محدودة 

 الواليات المتحدة االمريكية  -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  99915تى بى سى واى ، بالم بيتش جاردنز ، إف ، إل  9955

  االمريكية

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات واجزاء تركيب وتعديل ال -اصالح وتقديم خدمات الصيانة  - 97الفئة 

تقديم المعلومات عبر االنترنت والتى تتعلق بخدمات الصيانة واالصالح  -المركبات 

ادارة خدمات الصيانة واصالح المركبات الطراف ثالثة الواردة  -للمركبات االرضية 

 دون غيرها 97بالفئة 
 

فى الوضع العادى على التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

4753133العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/50/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -سودانكو  -ابراهيم محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  -بى ش عرا 97

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع  -المقاوالت العامة   - 97الفئة 

 97وجميع خدمات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5919059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  مؤلفة  -بيجينج سينس تايم تيكنولوجى ديفيلوبمينت كو ليمتد

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورث ويست الرابع رينج رود , هايديان ,  06رقم  11, الطابق  1117 - 1151غرفة 

 , الصين 155565بيجينج 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

تركيب وصيانة واصالح اجهزة الكمبيوتر , وتركيب واصالح االجهزة  - 97الفئة 

الكهربائية , تركيب واصالح االجهزة الكهربائية , تركيب االالت وصياننتها واصالحها 

, تركيب وصيانة المعدات الطبية , خدمات اصالح اعطال السيارات , تركيب واصالح 

وال ترد ضمن فئات  97وجميع المنتجات الواردة بالفئة  اجهزة االنذار ضد السرقة ,

 اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5910156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة مساهمة  -كريستال الجونز تيكنولوجيز انك 

 الواليات المتحدة االمريكية  -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 99199بي , كورال جابليس اف ال  1الهامبرا بالزا , بي اتش  3

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الصيانة واإلنشاء ألحواض السباحة، وتحديدًا منشآت المياه الترفيهية  - 97الفئة 

الصيانة واإلنشاء ألنظمة معالجة المياه للحفاظ على  الكبيرة عند الشواطئ؛ خدمات

جودة المياه في أحواض السباحة، وتحديدًا منشآت المياه الترفيهية الكبيرة عند 

 دون غيرها 97الشواطئالواردة في الفئة 
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    5910935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/58/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر سيناء للتنمية الصناعية واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العقار  -بالدور العاشر و الحادي عشر بعد االرضي و البدروم 15فيال دوبلكس رقم  

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطقة االولى  99بلوك  -13ه قطع -ش الطيران 96رقم 

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 97الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    5910815 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الخليفة لالنشاءات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر اول  -مكرم عبيد  -ش حافظ رمضان  9

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97لمقاوالت العامة الواردة بالفئة ا - 97الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/57/3535 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -المهندسون لالنشاءات المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -نة نصر مدي -سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد  35

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 97جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 97الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5917830 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/57/3535 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة البروج مصر  للتشييد والبناء  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -شيراتون النزهة  -شارع الملتقى العربى  93

 97 : المةــــــات العـــفئ
 

 97خدمات الفئة رقم   - 97الفئة 
 

  التنازل عن االرقام -المة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك الع


