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 جريدة 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 
 

    4590320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/45/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 نية لقوانين جزرالعذراء البريطا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز -  70بى.او.بوكس

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات االلكترونية وخدمات نقل االتصاالت السلكية والالسلكية؛ نقل  - 99الفئة 

وات والنصوص والسمعية والبصرية، البيانات والوثائق والرسائل والصور واالص

واالتصاالت االلكترونية والبيانات والمعلومات عن طريق الكمبيوتر، والبرقات، 

واالذاعة، واشارات الرديو او الطابعة عن بعد، البريد االلكتروني، والة الفاكس، 

ل والتلفزيون، والموجات الدقيقة، واالتصاالت الفضائية، والموجات الدقيقة ، الوسائ

االرضية، البرق، السلكي او النظام او االتصال السلكي و االتصاالت االخرى؛ وكذلك 

توفير المعلومات متعددة الوسائط وخدمات الوسائط التفاعليةل المتعددة، وخدمات 

االستشارات المتعلقة باالتصاالت و انتقال البيانات؛ ، وتوفير عرض المعلومات للعمل 

وب وتخزين البيانات المصرفية، وخدمات البريد او اغراض منزلية من الحاس

االلكتروني، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية المتعلقة بشبكة االنترنت؛ معلومات 

االتصاالت السلكية والالسلكية )بما في ذلك صفحات الويب(، وبرامج الكمبيوتر 

)مقدمي  وغيرها من البيانات، وتوفير وصول المستخدمين الى شبكة االنترنت

الخدمات(، وتوفير اتصاالت سلكية والسلكية لشبكة االنترنت او قواعد البيانات، 

وخدمات البرامج، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ، وتوفير االتصاالت على 

 .99الوصول المباشر الى وصالت انترنت ، وجميع ماذكر في الفئة 
 

595141ة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مرتبط
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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 
 

    4040539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سيدي جابر  -ش سمير زاده  95

 99 : المةــــــت العاـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وهما النقل اإللكتروني للبيانات،  - 99الفئة 

والرسائل، والرسومات والصور والفيديو والمعلومات؛الصور والفيديو تقاسم الخدمات 

من شخص إلى شخص، وهي النقل اإللكتروني للصور الرقمية والفيديو والملفات 

والمرئية بين مستخدمي اإلنترنت، وتوفير الوصول إلى جهاز الكمبيوتر، الصوتية 

وقواعد البيانات اإللكترونية وعبر اإلنترنت، وتوفير المنتديات على االنترنت لالتصال، 

وهي نقل على موضوعات المصلحة العامة، وتوفير وصالت االتصاالت عبر اإلنترنت 

ترنت مع غيرها من صفحات الويب المحلية التي نقل مستخدمي الموقع على شبكة اإلن

والعالمية ، توفير غرف الدردشة على شبكة اإلنترنت والنشرات اإللكترونية لنقل 

الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة؛ بث الخدمات على جهاز الكمبيوتر 

نيا أو شبكات االتصاالت األخرى وهما، تحميل، نشر، عرض، عالمات، ونقل إلكترو

البيانات والمعلومات، والرسائل، والرسومات، و أشرطة الفيديو، والصور" الواردة 

 99بالفئة 
 

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 
 

    4046995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كاميليا وليد عبد الرحمن الدفراوي فردي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش سوريا رشدي سيدي جابر االسكندريه 52

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99خدمات االنترنت بالفئه  - 99الفئة 
 

------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
 

    4000674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب  -شركة متحدة  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 القوانين المرعية فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 30049، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  ماركت ستريت 0022

 الواليات المتحدة االمريكية

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

: خدمات االتصاالت وتحديدًا تحويل المكالمات والرسائل النصية 99الفئة  - 99الفئة 

ل بريد القصيرة ورسائل اإلشعار؛ خدمات االتصاالت وتحديدًا توفير تنبيهات عن وصو

إلكتروني عبر اإلنترنت واألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ خدمات االتصاالت وتحديدًا 

توفير التحويل اإللكتروني لمعامالت الدفع وتوفير المعلومات ذات الصلة؛ توفير النقل 

اإللكتروني للرسائل والبيانات الخاصة بمجاالت الدعاية والسويق والمواد الترويجية؛ 

اإللكتروني للمعلومات الخاصة بالشؤون المالية وشؤون العمل بين العمالء توفير النقل 

 دون غيرها 99والشركات فئة 
 

وغيرها 532851االشتراطات        :      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 
 

    4009090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/42/5454 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية -المالئكة لصناعة المنسوجات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

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

 99 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 99الخدمات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 
 

    4009036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -ثمار والمؤسسات الطبية ش م م شفائي لالست

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6مدينه  -المجاوره االولى  -بالحى الثالث  79بالعماره  0الدور االرضى رقم 

 الجيزه 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 99الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج-     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 
 

    4009642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ .م .م ( شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا  

 ربية المتحدة لقوانين االمارات الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -مدينة دبى لالعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ) ام بى سى ( 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون ، اإلتصاالت عبر الطرفيات  - 99الفئة 

لياف البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل والصور عبر الحاسوبية وشبكات األ

الحاسوب ، معلومات حول االتصاالت ، وكاالت األنباء ، توفير قنوات إتصال للتسوق 

عن بعد ، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير معدات االتصال 

ناعية ، اإلجتماعات عن بُعد وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار الص

، خدمات االتصال الالسلكي ، خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار الصناعية 

، خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية ، معلومات حول االتصاالت واالتصال 

الالسلكي ، توجيه وربط االتصاالت ، إرسال معلومات النصوص المرئية والنصوص 

خدمات البريد الصوتي ، خدمات البث واإلرسال المرئي ، خدمات االتصال عن بعد ، 

المرئي ، خدمات إرسال الرسائل المرئي ، خدمات سكلية ، جميع الخدمات التي تتكون 

 99بصفة أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية. الواردة بالفئة رقم 
 

على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص
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 جريدة 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 
 

    4006999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -دار منبر التحرير لطباعة والنشر   -اسحاق روحى كرومر بضابا 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ع غ   -بد التواب الحصرى  شارع ع 2

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 
 

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

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 
 

    4590322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/45/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -تورتوال  رود تاون  -كرايجميور شمبرز  - 70بى.او.بوكس 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المخازن ؛ خدمات السفر، مكاتب الخدمات السياحية )باستثناء حجز  - 93الفئة 

الفنادق( وكالة الخدمات السياحية و؛ ترتيب وتوفير وسائل النقل عن طريق البر والبحر 

وخدمات وكاالت السفر؛ خدمات حجز التذاكر والجو؛ ترتيب وتقديم جوالت ورحالت 

للسفر؛ تاجير من الجهاز للنقل عن طريق البر والبحر والجو؛ مناولة البضائع، وتوفير 

مرافق مواقف السيارات، وخدمات السائق، وجمع البضائع لنقل وشحن البضائع، وتسليم 

يناء الخدمات؛ البضائع؛ مرافقة للمسافرين؛ حراسة النقل دليل السفر، والخدمات؛ م

اجراء الجوالت السياحية، وتنظيم جولة التشغيل والنقل وساطة وخدمات البريد السريع 

السفر؛ استئجار السفن، وخدمات السفن السياحية؛ العبارة خدمات النقل، وخدمات 

الشحن البحري وخدمات النقل البحري؛ تجريب السفن، وخدمات النقل بالقارب للمتعة؛ 

خدمات؛ خدمات الحجز للسفر، وقدمت كل ما سبق ايضا من قاعدة النقل النهري ال

بيانات الكمبيوتر او االنترنت، وخدمات الشحن، والشحن، وخدمات الوساطة ؛ وكالة 

الشحن والنقل للبضائع، شحن البضائع، تسليم الطرود؛ التعبئة والتغليف و تخزين 

ت االستشارية المتعلقة بجميع البضائع، وتوفير خدمات المعلومات االستشارية، والخدما

 .93الخدمات السالفة الذكر في الفئة 
 

595141االشتراطات        :      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 
 

    4907933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/45/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -بري شركة جوباص للنقل ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقة منطقه الجونه السياحيه البحر االحمر 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93خدمات نقل الركاب الوارده بالفئة   - 93الفئة 
 

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

595214مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

11 

 

 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 
 

    4922907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/49/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -كايرو مارين سيرفيس  -سعيد محمود محمدحسانين وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مساكن شيراتون النزهة القاهرة -رات صقر قريش عما 0مكرر بالعقار رقم  00

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93التخليص الجمركى والنقل والشحن بالفئة   - 93الفئة 
 

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

ة االرضية على حدةالتنازل عن رسم الكر -العادى 
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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 
 

    4990064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/40/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -كايرو ترانس  -منى عبد الله صديق عبد المطلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر أول   -ش المقريفى مصطفى النحاس 9

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93نقل االثاث والبضائع بالفئة  - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4939073 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية  -شراركو للصناعه  -محمد خليل خليل شرارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  6بالشقة رقم  0ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 -تاجير قوارب و السيارات  -النقل و التغليف و التخزين و تنظيم الرحالت  - 93الفئة 

 9فى مجال منتجات الفئه  93نقل المسافرين بالفئة 
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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 
 

    4939059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/46/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -حبوبة فاملى لالستيراد والتصدير  فايز على محمود  على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزبة الرمالية القناطر الخيرية القليوبية

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

على منتج االرز فقط(  94دون غيرها ) فى مجال الفئة  93خدمات الفئة  - 93الفئة 

  90ومنتجات الفئه 
 

-----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 - 937 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4939796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/46/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة -يت اكسبريس ج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -قسم الشرق  -برج الرحمة  - 0ش عرابى وقايتباى مكتب رقم  90

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93بريد سريع بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 



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 
 

    4930095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/47/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جوفي ترونكس للتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى   -شارع محى الدين ابو العز  005

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93خدمات الشحن والبريد السريع الوارد 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 
 

    4042974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه الحناوى للدخان والمعسل  ش توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تعبئة وتغليف االدخنه والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات  - 93الفئة 

 دون غيرها 93التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك فئة 
 

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

    4042979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه الحناوى للدخان والمعسل  ش توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تعبئة وتغليف االدخنه والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات  - 93الفئة 

 دون غيرها 93التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك فئة 
 

-----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 
 

    4042976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -شركه الحناوى للدخان والمعسل   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال االدخنه والمعسل  93ئة خدمات تعبئة وتغليف بالف - 93الفئة 

 والسجائر والكبريت ومستلزمات التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك (
 

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 
 

    4042973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه الحناوى للدخان والمعسل  ش توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة دمنهور  -بملك شركة الحناوى للدخان والمعسل دمنهور  0كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

ه والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات خدمات تعبئة وتغليف االدخن - 93الفئة 

 دون غيرها 93التدخين وادوات التدخين 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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4047505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/40/5454 

 :التسجيل بإسم طال
 

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

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93التعبئة و تغليف و تخزين السلع الوارده بالفئة خدمات النقل و  - 93الفئة 
 

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 
 

    4049267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/45/5454 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركه مساهمه  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مدخل االسكندريه القاهره الصحراوى  -داون تاون 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  95 - 90فى مجال الفئات  93التعبئه و النقل و التخزين الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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 
 

    4049269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -سكندريه القاهره الصحراوى مدخل اال -داون تاون 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  94 - 53فى مجال الفئات  93التعبئه و النقل و التخزين الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    4004459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -المعادى  -سرايا المعادى  -ب  00شارع  76فيال 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93النقل الجوى و البرى و البحرى الوارد بالفئه رقم  - 93الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4000079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة ايجيبت اكسبريس للبريد السريع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  أ معمل السكر جاردن سيتى القاهره 56

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

  93خدمات الشحن الوارده بالفئه   - 93الفئة 
 

العالمة باستخدامها مجمعة تعهد مالك  -االشتراطات        :      



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 
 

    4000769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مؤسسة وقائمه وفقا لقوانين جزر  -انك  -ريجنت هوسبيتاليتي ورلد وايد 

 كايمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0040 - 0كيه واى  -جراند كايمان  - 943صندوق بريد رقم  -ند هاوس اوجال

 جزر كايمان

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات السفن السياحية؛ خدمات نقل الركاب بواسطة السفن؛ خدمات تنظيم  - 93الفئة 

 93رحالت السفر؛ خدمات الحجز للنقل. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005325 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ي المملكة المتحدة ال ب 2واي  0أية اس تي. جاميس س سكوير لندن اس دابليو  55

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النقل؛ الوساطة في النقل؛ خدمات الشحن؛ نقل البضائع بين السفن؛  - 93الفئة 

الوساطة في الشحن؛ خدمات الشحن والتخليص الجمركي؛ الشحن؛ تنظيم وإدارة نقل 

السفن، أو مستأجري السفن الشحنات و/أو الحاويات إلى الموانئ ومنها نيابةً عن لمالك 

أو مالك الشحنات؛ مناولة الحاويات؛ توزيع السلع؛ توصيل السلع؛ التخزين في 

مستودعات؛ تعبئة السلع وتخزينها؛ فحص السلع والشحنات قبل نقلها؛ توصيل السلع أو 

الشحنات لصالح اآلخرين بًرا أو بحًرا أو جًوا؛ خدمات مناولة الشحنات؛ الخدمات 

لمالك السفن، أو مستأجري السفن أو مالك الشحنات؛ الخدمات اللوجستية  اللوجستية

للمنشآت البعيدة عن الشاطئ؛ الخدمات اللوجستية للوكاالت العسكرية أو المعنية بحقوق 

اإلنسان أو المنظمات غير الحكومية؛ ترتيب اإلمداد بالطعام، والمشروبات، والمعدات 

يدة عن الشاطئ؛ الخدمات اللوجستية لطاقم العمل؛ والُمْؤنَة للسفن أو المنشآت البع

الخدمات اللوجستية للركاب؛ ترتيب الرحالت على الشواطئ؛ اإلشراف على عمليات 

الموانئ والمرافئ والمحطات الطرفية؛ خدمات الموانئ؛ خدمات التوزيع؛ توفير 

ي لمالك معلومات النقل فيما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمحطات الطرفية والمراس

السفن أو مستأجري السفن؛ خدمات تقديم النصح واالستشارات فيما يتعلق بالخدمات 

 .93الوارد ذكرها أعاله الواردة في الفئة 
 

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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -مكتب اير اوشن الين  -حسام على على الصياد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفرالشيخ -سنديون بملك / سهير عبد المنعم المنوفي مركز فوه 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  93قل البحري وتغليف وتخزين السلع الواردة بالفئة خدمات النقل والن - 93الفئة 

 غيرها
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -النور لتعبئة المواد الغذائية لصاحبها عمرو مصطفى السيد السجيني 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مدينه العاشر من رمضان  -أ جنوب الجمركيه  6  -المنطقة الصناعيه   70القطعه 

 الشرقيه 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال منتجات السكر واالرز  93التعبئه والتغليف الواردة بالفئه رقم  - 93 الفئة

 94بالفئه رقم 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -  06ميالنو  اف  -احمد يحيا عبد الفتاح مرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المقطم الخلفيه  -مساكن اطلس ج  - 5محل  -00بلوك 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الفئة في مجال  93تعبئة و تغليف و رش مبيدات حشريه و توريدات بالفئة  - 93الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

31 

 

 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 
 

    4002777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   - 06ميالنو  اف  -احمد يحيا عبد الفتاح مرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المقطم الخلفيه  -مساكن اطلس ج  - 5محل  -00بلوك 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  93تعبئة و تغليف ورش المبيدات الحشريه و التوريدات بالفئة  - 93الفئة 

 2الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4007920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -المهندسون لالنشاءات المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد  54

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  93فيما عدا التعبئة والتغليف فئة  93جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 93الفئة 

 غيرها
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده   -شركة تام لخدمات البيئة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الزمالك  -د شارع جزيره  0

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04خدمات تحليه المياه الوارده بالفئه  - 04فئة ال
 

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 
 

    4002935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر سيناء للتنمية الصناعية واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العقار رقم  -بالدور العاشر و الحادي عشر بعد االرضي و البدروم 04فيال دوبلكس رقم 

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطقة االولى  00بلوك  -03قطعه  -ش الطيران 99

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04ة جميع الخدمات الوارده بالفئ - 04الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4590326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/45/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -ليمتد هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز  - 70بى.او.بوكس 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

؛ وتنظيم المعارض للثقافة او التعليم؛ تنظيم خدمات ترتيب وتنظيم المؤتمرات - 00الفئة 

ورعايةالمسابقات، ترتيبمنحلقات العمل؛ترتيبوتنظيمحلقات دراسية؛نشر النصوص، 

والتعليم والترفيهوالرياضة والخدمات الترفيهية في طبيعةالتخطيط واالنتاجوتوزيعالمواد 

سائل االرضية، السمعيةوالبصريةالحية او المسجلةالسمعية او البصريةللبثعلىالو

البرقواالقمار الصناعية والقنوات، وشبكة االنترنت، الالسلكية او انظمة غيرها من 

وسائل االتصال، وتوفير المعلومات المتعلقةببرامج تلفزيونية واذاعية، والترفيه، 

والموسيقى، والرياضة ، والمعلومات المتعلقةالترفيهاو التعليم، وتقدم على الخطمن 

الكمبيوتر اواالنترنتاو عن طريقالوسائل االرضية، البرقوالقنوات قاعدة بيانات

وغيرها من وسائل االتصال؛الخدمات krileriwالفضائيةوالالسلكيةاونظم

االلكترونيةالتي تقدمهاوسائالاللعابمن االنترنت اوعن طريق وسائالالرضية، 

وغيرها من وسائل krileriwالبرقوالقنوات الفضائيةوالالسلكيةاو نظم

االتصال؛تقديمعلى الخطالمنشورات االلكترونية)وليسللتحميل(؛ نشر 

الكتبوالمجالتااللكترونيةعلى شبكة االنترنت، وخدمات شباك التذاكر، وخدمات السوفت 

وير، وتنظيم االنشطة الترويجيةعبر وسائل االعالمالسمعية والبصرية والمعلومات 

  00فيه، وكل المدرجة ما تحتوى عليه الفئة والخدمات االستشارية المتعلقة بالتعليم والتر
 

وغيرها  595141االشتراطات        :      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 
 

    4929040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/46/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا شركه مس -انك   -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  39043واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  004

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير نشرات صوتية وموسيقى مسجلة مسبقا وغير قابلة للتحميل، توفير  - 00الفئة 

مات وأخبار وتعليقات في مجال األحداث الحالية والترفيه واألحداث الثقافية معلو

واألخبار والرياضة والترفيه واألعمال والموارد المالية والسياسة والحكومة والصحة 

واللياقة البدنية والطقس والعلوم والتكنولوجيا والسفر والفنون واألدب ونمط الحياة 

قل والتعليم وتطوير األطفال والملكية العقارية والتطور الشخصي والعربات والن

والموضة والتصميمات والغذاء والطبخ وديكور المنزل والموسيقى والسينما والتاريخ 

 دون غيرها 00والطب والقانون وشئون المستهلك والواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 591111العالمة رقم 
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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 
 

    4973092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/04/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مدارس الخدمات التعليميه )مدرسه  -سمية السيد احمد محمد عمرو وشركائها   

 شركة تضامن -الدوليه ( االلسن االمريكية البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحرانيه الجيزه 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المدرسه الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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

التنازل عن البيانات التجارية  -ها وغير 514521مع العالمة 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 
 

    4936079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية    -كاروزوس جروب للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 0الدور االول حجره رقم  00المعادى بالشقه رقم  مدينة المعراج بجوار كارفور 5426

 القاهره  -

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات تنظيم الحفالت الراقصه  -خدمات الديسكو  -نادى وملهى ليلى  - 00الفئة 

  00تنظيم واداره الحفالت الموسيقيه وجميع خدمات الفئه  -المنتزهات الترفيهيه 
 

:      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 
 

    4933470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/04/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -حضانة اجيال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -جمع االول ثان القاهرة الجديدة الت -عمارات المالية  50

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00حضانات بالفئة  - 00الفئة 
 

متح 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 
 

    4933637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -اسالم فوزى التلوانى وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر   6مدينه   - 24عماره رقم  - 09شقه رقم  -المشروع القومي لالسكان 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00قافيه واالجتماعيه الواردة بالفئه رقم اقامه وتشغيل االنديه الرياضيه الث - 00الفئة 
 

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

وعن الرسم  Tتى 
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 جريدة 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 
 

    4040533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سيدي جابر -ش سمير زاده   95

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير خدمات عبر الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية واإلنترنت في  - 00الفئة 

لكترونية وسجالت الويب و الذى يضم المستخدم مجال الترفيه ؛ نشر المجالت اإل

 00المحتوى المقدم أو محدد ؛ نشر المنشورات اإللكترونية لآلخرين الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4046955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عالمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -  95شقه  - 9دور  -أ شارع الثوره  03

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

:      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 
 

    4047050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى والية  -سيسكو تكنولوجى ، انك 

 تحدة االمريكيةكاليفورنيا ، الواليات الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 32090وست تاسمان درايف ، سان هوزيه ، كاليفورنيا  074

 األمريكية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

الين( غير -توفير موقع إلكتروني يضم المدونات والمنشورات المباشرة )ان  - 00الفئة 

شكل الكتب اإللكترونية وأدلة االمتثال وصحف البيانات والتقارير القابلة للتنزيل على 

في مجاالت الحوسبة السحابية وأمن البيانات لبيئات الحوسبة السحابية العامة؛ توفير 

موقع إلكتروني يضم ملفات لبث وتوزيع البيانات والمعلومات على االنترنت 

ات الحالة وملفات الصوت )الويبكاست( القابلة للتنزيل ومؤتمرات الويب ودراس

وتسجيالت الفيديو في مجاالت الحوسبة السحابية وأمن البيانات لبيئات الحوسبة 

 00السحابية. بالفئة 
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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 
 

    4049092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةتوهو كو ال تي دي شركة مساهم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  يوراكوشو ، شيودا_ كو ، طوكيو اليابان 5_5_0

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

وسائل عمليات اإلنتاج المسرحي؛ تنظيم العروض ]خدمات المنتجين أو  - 00الفئة 

المديرين[؛ إعداد وعقد الحفالت الموسيقية؛ إنتاج العروض؛ توفير الموسيقى على 

بكات، غير القابلة للتنزيل؛ وتوفير األفالم، غير القابلة للتنزيل، من خالل خدمات الش

الفيديو عند الطلب؛ توفير برامج التلفاز غير القابلة للتنزيل، من خالل خدمات الفيديو 

عند الطلب؛ توفير الفيديوهات على الشبكات، غير القابلة للتنزيل؛ توفير منشآت خاصة 

منتجات السينما، والتصوير الفوتوغرافي؛ عروض السينما والعروض بإنتاج الفيديو، و

الحية؛ تقديم العديد من العروض وتقديم عروض السيرك؛ عروض المسرح التي تم 

توفيرها عند أماكن األداء؛ تقديم العروض الموسيقية؛ إنتاج البرامج التلفزيونية؛ إنتاج 

مام؛ حدائق المالهي؛ وخدمات تسلية في برامج التلفاز والراديو؛ توفير تجهيزات االستج

الهواء الطلق؛ وتوفير خدمات األلعاب المائية؛ خدمات الترفيه، وبصفة خاصة توفير 

رسومات ونصوص غير قابلة للتنزيل يتم عرضها على أجهزة االتصال النقالة من 

 خالل شبكات كمبيوتر عالمية وشبكات السلكية توفر منشآت الكاريوكي؛ توفير منشآت

المتاحف ]عروض التقديم[؛ خدمات التدريس؛ معلومات التعليم؛ وخدمات المكتبة النقالة 

وخدمات المكتبة المتنقلة؛ النشر على اإلنترنت للكتب اإللكترونية والمجالت؛ توزيع 

األفالم؛ وإيجار األلعاب؛ تأجير معدات األلعاب؛ وتوفير رحالت إرشادية؛ وتدريب 

ين بالعارضين؛ تنظيم مسابقات اليانصيب؛ استئجار األحواض الحيوانات؛ تزويد الفنان

الداخلية؛ تأجير معدات اإلضاءة للمشاهد السينمائية أو استوديوهات األفالم؛ خدمات 

األلعاب التي يتم توفيرها على الشبكة من شبكة الكمبيوتر؛ خدمات واقع الممرات 

صة بغرف الهروب الواردة في االفتراضية؛ خدمات الترفيه في هيئة وسائل الجذب الخا

 دون غيرها 00الفئة 
 

5535541االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    4043669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 متحدة  شركة -انك  -بروجيكت مانيجمينت انستيتيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 03479بنسيلفانيا  -نيوتاون سكوير  -كامبس بوليفارد  00

 االمريكيه 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت على شكل  - 00الفئة 

ة، الصحف، التقارير، الكتب االرشادية، مواد تدريس، المجالت، النشرات اإلخباري

الكتيبات والكتب في مجال إدارة المشاريع؛ توفير المنشورات اإللكترونية غير القابلة 

للتنزيل على اإلنترنت على شكل المجالت، النشرات اإلخبارية، الصحف، التقارير، 

إدارة األعمال؛ توفير الكتب االرشادية، مواد تدريس، الكتيبات والكتب في مجال 

المنشورات اإللكترونية غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت على شكل المجالت، النشرات 

اإلخبارية، الصحف، التقارير، الكتب االرشادية، مواد تدريس، الكتيبات والكتب في 

مجال اإلدارة االستراتيجية؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات التعليمية في مجال إدارة 

ريع؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات التعليمية في مجال إدارة األعمال؛ تنظيم وإجراء المشا

المؤتمرات التعليمية في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ تقديم دورات توجيهية في مجال 

إدارة المشاريع؛ تقديم دورات توجيهية في مجال إدارة األعمال؛ تقديم دورات توجيهية 

جية؛ خدمات التعليم، تحديدا: ، إجراء البرامج في مجال إدارة في مجال اإلدارة االستراتي

المشاريع؛ خدمات التعليم، تحديدا: ، إجراء البرامج في مجال إدارة األعمال؛ خدمات 

التعليم، تحديدا: ، إجراء البرامج في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات التعليم، تحديدا: 

لة للتحميل في مجال إدارة المشاريع؛ خدمات ، توفير ندوات عبر اإلنترنت غير قاب

التعليم، تحديدا: ، توفير ندوات عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل في مجال إدارة 

األعمال؛ خدمات التعليم، تحديدا: ، توفير ندوات عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل في 

لجوائز والمسابقات مجال اإلدارة االستراتيجية؛ تقديم التقدير والحوافز عن طريق ا

إلظهار التميز في مجال إدارة المشاريع؛ تقديم التقدير والحوافز عن طريق الجوائز 

والمسابقات إلظهار التميز في مجال إدارة األعمال؛ تقديم التقدير والحوافز عن طريق 

الجوائز والمسابقات إلظهار التميز في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ خدمات التعليم 

ريب التجاري، تحديدا: ، تطوير برامج مخصصة لتطوير المهارات القيادية والتد

والتنفيذية في مجال إدارة المشاريع، خدمات إدارة األعمال ، واإلدارة االستراتيجية؛ 

خدمات التعليم والتدريب التجاري، تحديدا: ، تقديم خدمات التدريب التنفيذي في مجال 

عمال ، واإلدارة االستراتيجية؛ خدمات التعليم إدارة المشاريع، خدمات إدارة األ

والتدريب التجاري، تحديدا: ، توفير برامج تعليم إدارة األعمال للموظفين والمديرين 

التنفيذيين في مجال إدارة المشاريع، خدمات إدارة األعمال ، واإلدارة االستراتيجية. 
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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

 دون غيرها 00الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق اسبقية       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 
 

    4043390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -شركه ذات مسئوليه محدوده  -الشركة السعودية لالبحاث والنشر  

 لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه   - 079ص.ب  - 00000الرياض 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء  - 00الفئة 

جال المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في م

دون  00التدريب على التوظيف ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات الواردة في الفئة 

 غيرها
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4004245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

:      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 
 

    4004249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر داخل المنطقة الحرة 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    4004240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00نية الواردة بالفئة برامج تلفزيو - 00الفئة 
 

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 
 

    4004242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصريةشركة مساهم -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

 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 
 

    4004246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لجيزةا -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك 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 
 

    4004247 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

ات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراط



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 
 

    4004249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر  داخل المنطقة

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4004243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00تلفزيونية الواردة بالفئة  برامج - 00الفئة 
 

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 
 

    4004205 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريةشركة مسا -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها 
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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 
 

    4004200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ر داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوب

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

------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 
 

    4004202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ا للقنوات الفضائية كليوباترا ميدي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

---------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 
 

    4004206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة - مدينة السادس من اكتوبر -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4004207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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61 

 

 جريدة 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 
 

    4004209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة السادس من اكتوبر داخ

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  00برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4004690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المال جي تي ام للمؤتمرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقي  -ش احمد المليجي متفرع من لطفي حسونه  05

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00واردة بالفئة جميع الخدمات ال - 00الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -الحروف كل على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

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 
 

    4000094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/49/5454 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فاكت للتدريب وتطوير نظم االدارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين  -شارع جامعه الدول العربيه  25

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ضيه و جميع خدمات التعليم و التهذيب و التدريب و الترفيه و االنشطه الريا - 00الفئة 

  00الثقافيه الوارده بالفئه 
 

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

باستخدامها مجمعه 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

64 

 

 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 
 

    4000690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -ونيوان كايهوا )بكين( تكنولوجي كو .، ال تي دي ش

  وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونغ باى وانغ ويست رود ، هايديان  9، رقم  59، بلوك  5، ليفل  5-546يونيت 

  الصين 044444دستركت ، بكين ، 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التربية والتعليم؛ تنظيم المباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه]؛  - 00الفئة 

تنظيم المباريات الرياضية؛ تنظيم وإدارة االجتماعات؛ نشر الكتب؛ توفير المطبوعات 

اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل؛ خدمات الترفيه؛ خدمات النوادي الصحية 

]تدريب للياقة البدنية والحفاظ على الصحة[؛ إقامة حصص لياقة بدنية؛ تأجير األلعاب 

 00والدمى. بالفئة 
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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 
 

    4009405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة للربح مؤلفة و قائمة وفقا يو اس ديرى اكسبورت كاونسل انك _ مؤسسة غير هادف

 لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  69407، تشيسترفيلد ، ميسورى  544سوينجلى ريدج رود ، سويت  06942

 الواليات المتحدة االمريكية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

يز فوائد الصويا ونشر خدمات توفير المعلومات لرفع مستوى الوعي وتعز - 00الفئة 

دون  00األدبيات التربوية المتعلقة بها ؛ خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب فئة 

 غيرها 
 

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 
 

    4009094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -مصطفي احمد عبد العظيم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -الدبلوماسيين  2024 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00خدمات التعليم و التدريب و الترفيه على الفئة  - 00الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

67 

 

 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 
 

    4009260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود جراند  945جراند بافيليون هيبيسكس واى  90003بى او  بوكس  

 جزر كايمان 0542 - 0كايمان كيه واى 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية،  - 00الفئة 

موسيقية من خالل األجهزة المحمولة عبر اإلنترنت خدمات عرض مقاطع الفيديو ال

بإعتبارها من الخدمات ترفيهية، خدمات توفير المنشورات االلكترونية عبر االنترنت 

)غير قابلة للتنزيل( من خالل االجهزة المحموله بإعتبارها انشطة ثقافية وتعليمية، 

متعددة للمواد المطبوعة خدمات تعليمية وثقافية وترفيهية وهي خدمات نشر الوسائط ال

والكتب والمجالت والصحف والنشرات اإلخبارية والبرامج التعليمية والخرائط 

والرسومات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى والمنشورات 

اإللكترونية، خدمات النشر االليكترونى للمعلومات علي نطاق واسع في الكثير من 

خدمات توفير المعلومات ووسائل التسلية والترفية عبر المواضيع عبر االنترنت، 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 00االنترنت وجميع الخدمات الواردة 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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/46/5454 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -انجو سوفت للتدريب والتوظيف   -طه عارف مصطفى فهمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5ق  00سمير عبد الرؤؤف امتداد مكرم عبيد المنطقة الثامنة الدور السابع شقة  52

 القاهرة   -مدينة نصر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00يم واالستشارات والتدريب الواردة بالفئة رقم خدمات التعل - 00الفئة 
 

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

فى الوضع العادى  Eالتنازل عن الحرف اى  -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 
 

    4000930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا  -سيزارز ليسينس كمبانى ، ال ال سى 

 لقوانين نيفادا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  93043ون سيزارز باالس درايف ، الس فيجاس ، نيفادا 

 00 : المةــــــلعات اـــفئ
 

لعب  -خدمات الكازينو ) للمقامرة ( خدمات المقامرة  -خدمات الترفية  - 00الفئة 

توفير بوابة موقع الكترونى  -العاب القمار التفاعلية  -توفير مرافق للعب القمار  -القمار 

 خدمات الترفية -على شبكة االنترنت فى مجال العاب الكمبيوتر والعاب المقامرة 

توفير  -تنظيم وتوفير االلعاب والمباريات والمسابقات الغراض الترفية  -التلفزيونية 

بيئات افتراضية يمكن للمستخدمين من خاللها التفاعل من خالل االلعاب االجتماعية 

 -تنظيم الترفية لحفالت الزفاف  -الغراض االستجمام او قضاء اوقات الفراغ او الترفية 

خدمات الديسكو ) حانات الرقص ( الكاباريهات  -النوادى الليلية  -ة توفير مرافق للترفي

) المالهى الليلية ( خدمات المسرح والخدمات الترفيهية التى تضم الموسيقى والرقص 

النوادى الترفيهية  -النوادى الصحية  -والكوميديا والدراما والعروض السحرية 

نوادى الجولف ) وما يتعلق بمضارب  خدمات -نوادى الشواطئ والمسابح  -والرياضية 

خدمات نوادى  -تنظيم بطوالت ودوريات للجولف  -توفير مرافق الجولف  -الجولف ( 

الضواحى ) التى تضم مرافق للتنس والجولف والسباحة وما الى ذلك ( توفير المرافق 

 قاعات التسلية ) مجمعات اللهو -المتنزهات  -خدمات حدائق المالهى  -الرياضية 

حجز عروض الموسيقى والكوميديا والرقص والدرما  -والتسلية ( مراكز التسلية 

توفير مرافق لعروض الموسيقى والكوميديا  -توفير مرافق لالنشطة الترفيهية  -والسحر 

تنظيم واقامة المناسبات واالحداث الرياضية الخاصة  -والرقص والدراما والسحر 

 -والمناسبات واالحداث الرياضية  -ت العاب القوى ومنافاسات ومسابقا -بالعاب القوى 

انتاج البرامج االذاعية  -تنظيم االنشطة والمسابقات والمنافسات الرياضية والترويج لها 

واالشرطة الصوتية وااللعاب -واشرطة االفالم  -انتاج اشرطة الفيديو  -والتلفزيونية 

نشر الكتب  -نية عبر االنترنت توفير المطبوعات االلكترو -والمعدات االلكترونية 

ادارة المنشأت الرياضية  -تنظيم سباقات الخيل  -والصحف االلكترونية عبر االنترنت 

 -توفير مرافق التربية البدنية ) الجمنازية ( انتاج العروض  -واالحداث الرياضية 

 -ليم خدمات التع -تنظيم االجتماعات والمؤتمرات  -خدمات وكاالت التذاكر المسرحية 

التدريب على ادارة  -توفير التعليم والتدريب فى مجاالت القمار والرياضة والترفية 
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 جريدة 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

خدمات الكازينو التى تقدم خصومات وخدمات مجانية للزبائن الدائمين من  -الفنادق 

خدمات المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية  -خالل استخدام بطاقة الهوية 

 دون غيرها 00كرة فئة فيما يتعلق بما سبق ذ
 

851911االشتراطات        :      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 
 

    4002439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية -نيو اورتشارد رود 

 

 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية ؛ خدمات الترفيه؛ خدمات التدريب؛ خدمات تنظيم وإقامة  - 00الفئة 

عليمية؛ خدمات الندوات والمؤتمرات؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو الت

إنتاج برامج اإلذاعة والتلفاز؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛ الخدمات التعليمية 

وتحديداً عقد الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات وورش العمل في مجال 

الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا معالجة الصوت والصور واالتصاالت 

عالمية؛ خدمات التدريب في مجال تشغيل الحاسوب وتكنولوجيا وشبكات الكمبيوتر ال

المعلومات؛ خدمات إقامة العروض الترفيهية في شكل عروض تكنولوجيا المعلومات؛ 

خدمات الترفيه وتحديدا: خدمات ألعاب الكمبيوتر على اإلنترنت؛ خدمات إقامة 

بر شبكة كمبيوتر العروض الترفيهية وتحديدا: مسابقات الوقت الفعلي الرياضية ع

عالمية؛ خدمات إقامة العروض الترفيهية وتحديداً تقديم العروض التوضيحية على 

مواقع اإلنترنت لمعارض المتاحف والفعاليات الرياضية والمعارض الفنية والحفالت 

والتسجيالت الموسيقية؛ خدمات تحرير الكتب والجرائد؛ خدمات إنتاج العروض 

عقد المؤتمرات والندوات واالجتماعات؛ خدمات إقامة واألفالم؛ خدمات تنظيم و

المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ خدمات حجز المقاعد للعروض؛ توفير برامج 

( دون 00مجانية لتنمية المهارات لتمكين الكفاءة واالبتكار الرقمي الوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا
 

5152233ة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالم
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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 
 

    4002004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -كريستال الجونز تيكنولوجيز ، انك 

 الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، المملكة المتحدة  99090بي , كورال جابليس اف ال  0الهامبرا بالزا , بي اتش  5

 االمريكية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

الترفيه في طبيعة متنزه مائي ومركز ترفيه؛ توفير حدائق المالهي، والمتنزه  - 00الفئة 

 .00ترفيهية الواردة في الفئة المائي للسباحة واألغراض ال
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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 
 

    4006040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -ترافكو جروب انترناشيونال القابضه  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6 -الشيخ زايد    -يوليو  56 محور -مبني ترافكو سنتر 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

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

548191
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 جريدة 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 
 

    4007950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ليفنج ويل للتنمية السياحية والعقارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الساحل الشمالي  -العلمين  -بمدينه مارينا  55القطعه رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00يع الخدمات الواردة بالفئة رقم جم - 00الفئة 
 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4007929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -مهندسون لالنشاءات المتكاملة  ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد  54

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

تخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باس
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 جريدة 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 
 

    4590327 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/45/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانية  -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز  -  70بى.او.بوكس 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تطوير وادارة وتشغيل الموانئ، وتصميم والرسم والكتابة، وجميع  - 05الفئة 

ترنت؛ صفحات الويب على شبكة االنترنت، وانشاء وصيانة المواقع على شبكة االن

استضافة المواقع على شبكة االنترنت من االخرين؛ تركيب وصيانة برامج الكمبيوتر، 

وتوفير الوصول الى شبكة االنترنت، وتوفير خدمات االنترنت، وتوفير الوصول الى 

مواقع على شبكة المعلومات االلكترونية، وتوفير امكانية الوصول الى قواعد البيانات 

الوصول الى كمبيوتر قاعدة بيانات )غير من قبل مقدمي خدمات  المختلفة؛ التاجير وقت

االنترنت(؛ االخبار والمعلومات الحالية الشؤون الخدمات؛ التوظيف واستئجار وتاجير 

التلفزيون واجهزة الكمبيوتر والتلفزيون جهاز عرض، قمة مجموعة صناديق، وبرامج 

لمفاتيح الكمبيوتر، اجهزة الكمبيوتر، والمحطات الكمبيوتر والشاشات ولوحات ا

الكمبيوتر المحمولة، واجهزة المودم، واالجهزة الطرفية الكمبيوتر، اي اجهزة االنترنت 

االخرى وقطع الغيار والملحقات لجميع هذه السلع، والخدمات الحاسوبية؛ تقديم خدمات 

 الحاسوب على الخط من شبكة االنترنت؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالصناعات

الكمبيوتر، وخدمات المعلوماتي المتعلقة بذلك العمالء و / او المشترين والبائعين معا 

لتسهيل التجارة الوساطة؛ كل المعلومات المذكورة كما قدمت على الخط من كمبيوتر او 

 .05قاعدة بيانات من االنترنت، وجميع ماشملته الفئة 
 

وغيرها  595142لعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

77 

 

 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 
 

    4906276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/40/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امازون تكنولوجيز انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  39043تبري افنيو ان سياتل واشنطن  004

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

( لتمييز األنظمة األساسية لبرمجيات SaaPتوفير نظام أساسي كخدمة )   - 05الفئة 

حاسوب لبرمجيات األوامر الصوتية و التعرف الصوتي ، برمجيات تحويل المحكي إلى  

( يميز SaaPمكتوب وتطبيقات برمجية يتم تشغيلها صوتيا، نظام أساسي كخدمة )

ألساسية لبرمجيات حاسوب لبرنامج مساعدة شخصية، نظام أساسي كخدمة األنظمة ا

(SaaP لتمييز األنظمة األساسية لبرمجيات حاسوب ألتمتة منزلية وبرمجياتتكامل )

( لتمييز األنظمة األساسية لبرمجيات SaaPاألجهزة المنزلية، نظام أساسي كخدمة )

ت وفيديو وإرسال بيانات، حاسوب لبرمجيات اتصال السلكي إلرسال صوت وسمعيا

( لتمييز برمجيات حاسوب تستخدم للتحكم في معلومات يتم PaaPبرمجيات كخدمة )

( لتمييز PaaPالتحكم فيها صوتيا فقط وأجهزة مساعدة شخصية، برمجيات كخدمة )

( لتمييز PaaPبرمجيات حاسوب إلدارة معلومات شخصية، برمجيات كخدمة )

التصفح والبحث عن طريق اإلنترنت في قواعد برمجيات حاسوب للوصول إلى و

البيانات والتطبيقات السمعية والفيديو ومحتوى وسائط متعددة وألعاب وتطبيقات 

( لتمييز برمجيات حاسوب PaaPبرمجية، أسواق تطبيق برمجيات، برمجيات كخدمة )

للوصول إلى ومراقبة و تعقب وبحث وحفظ ومشاركة معلومات عن موضوعات ذات 

م عام، برمجيات حاسوب لالستخدام في توفير خدمات توزيع وترتيب لتشكيلة اهتما

( لتمييز برمجيات حاسوب PaaPعريضة من السلع االستهالكية، برمجيات كخدمة )

لتوصيل والتحكم في العديد من األجهزة اإللكترونية باإلنترنت )انترنت األشياء(، 

توصيل وتشغيل ودمج والتحكم في ( لتمييز برمجيات حاسوب لPaaPبرمجيات كخدمة )

وإدارة أجهزة إلكترونية استهالكية مرتبطة بشبكة، أجهزة التكييف المنزلية ومنتجات 

( لتمييز برمجيات PaaPاإلضاءة من خالل شبكات السلكية، برمجيات كخدمة )

حاسوب لآلخرين لالستخدام لتطوير برمجيات إلدارة وتوصيل وتشغيل اإلنترنت 

( لتمييز PaaPاء( للعديد من األجهزة اإللكترونية، برمجيات كخدمة ))انترنت األشي

(، تصميم وتطوير ISAبرمجيات حاسوب لالستخدام كواجهة البرامج التطبيقية )

وصيانة برمجيات حاسوب مسجلة الملكية في مجال اللغة الطبيعية والتعرف على 
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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

لتطوير أنظمة الحاسوب  الحديث واللغة والصوت، الدعم التقني والخدمات االستشارية

( لتمييز IPSواألنظمة األساسية والتطبيقات، خدمات مزود خدمة التطبيقات )

برمجيات للتحكم في، ودمج، وتشغيل، وتوصيل، وإدارة أجهزة معلومات يتم التحكم 

فيها صوتيا، وأجهزة إلكترونية استهالكية ذكية يتم التحكم فيها صوتيا ومتصلة سحابيا 

ة شخصية، توفير خدمات بحث حاسوب حسب الطلب وبالتحديد وأجهزة مساعد

معلومات للبحث واالسترجاع عند طلب خاص للمستخدم من خالل اإلنترنت، خدمات 

حاسوب بالتحديد توفير إدارة عن بُعد لألجهزة من خالل شبكات الحاسوب و الشبكات 

لومات وخدمات الالسلكية أو اإلنترنت، توفير خدمات محرك بحث عبر اإلنترنت، مع

 دون غيرها 05النصح واإلرشاد المتعلقة بكل ما سبق والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 
 

    4920936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/47/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -ك. امازون تكنولوجيز ، ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 39043تيرى افنيو ان ،  سياتل ، واشنطن  004

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

الحوسبة السحابية والتي تضم برامج لتنسيق وإجراء االجتماعات أو  - 05الفئة 

ؤتمرات عن طريق الهاتف والفيديو وأو شخصيا، الحوسبة السحابية والتي تضم الم

برامج لتسهيل المؤتمرات عبر الهاتف وعبر الفيديو والمؤتمرات عبر الشبكة والرسائل 

الفورية والبريد االلكتروني ومشاركة الملفات ومشاركة شاشات الحواسيب واالتصاالت 

(، توفير االستخدام المؤقت على PIASرنت )من خالل الصوت عبر بروتوكول االنت

الخط مباشرة لبرامج وتطبيقات غير قابلة للتنزيل لإلضافات والمحادثات والرسائل 

الفورية والبريد االلكتروني ونقل الملفات والمشاركة ومشاركة سطح الحاسوب وأو 

وأو مشاركة الشاشة واالجتماعات والمؤتمرات الصوتية والمؤتمرات عبر الفيديو 

( متضمنة منصات برامج الستخدامها SIIPالمؤتمرات عبر الشبكة، المنصة كخدمة )

في االتصاالت وبالتحديد اإلضافات والمحادثات والرسائل الفورية والبريد االلكتروني 

ونقل الملفات والمشاركة ومشاركة سطح الحاسوب وأو مشاركة الشاشة واالجتماعات 

ت عبر الفيديو وأو المؤتمرات عبر الشبكة، خدمات والمؤتمرات الصوتية والمؤتمرا

( متضمنة برامج الحاسوب تسمح للمستخدمين بالمشاركة في PIIPالبرامج كخدمة )

مكالمات المؤتمرات عبر الهاتف ومكالمات المؤتمرات عبر الفيديو واالجتماعات 

ت والمؤتمرات عبر الشبكة والعروض والندوات والحصص مع الوصول إلى البيانا

( متضمنة PIIPوالوثائق والصور وتطبيقات البرامج، خدمات البرامج كخدمة )

برامج الحاسوب لتسهيل االتصاالت وبالتحديد اإلضافات والمحادثات والرسائل الفورية 

والبريد االلكتروني ونقل الملفات والمشاركة ومشاركة سطح الحاسوب وأو مشاركة 

ية والمؤتمرات عبر الفيديو وأو المؤتمرات الشاشة واالجتماعات والمؤتمرات الصوت

( متضمنة برامج الحاسوب لتمكين PIIPعبر الشبكة، خدمات البرامج كخدمة )

المستخدمين من التواصل والتعاون ومشاركة شاشات الحواسيب وأسطح الحواسيب 

والبيانات والوثائق االلكترونية والفيديوهات والتطبيقات، خدمات البرامج كخدمة 

(PIIP متضمنة برامج الحاسوب إلظهار وإدارة وتعديل وحفظ البيانات وأو الوثائق )

( متضمنة برامج لجدولة PIIPعبر شبكات الحاسوب، خدمات البرامج كخدمة )

والدارة التقاويم وجهات االتصال واالجتماعات و المؤتمرات عبر الهاتف والمؤتمرات 

( متضمنة PIIPلبرامج كخدمة )عبر الفيديو و المؤتمرات عبر الشبكة، خدمات ا

برامج لعمل واستقبال ومراقبة المكالمات الهاتفية والمكالمات عبر الفيديو واو 

المؤتمرات عبر الشبكة، الخدمات الحاسوبية وبالتحديد إنشاء مجتمع على الخط مباشرة 

) االنترنت( للمستخدمين المسجلين للمشاركة في النقاشات وتشكيل مجتمعات افتراضية 
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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

واالنخراط في شبكات التواصل االجتماعي وتبادل المعلومات والوثائق، التخزين 

االلكتروني المؤقت للمعلومات والبيانات، الخدمات التقنية وبالتحديد تسهيل االتصاالت 

بين المستخدمين المشتركين في البرنامج وبالتحديد اإلضافات والمحادثات والرسائل 

ونقل الملفات والمشاركة ومشاركة سطح الحاسوب وأو الفورية والبريد االلكتروني 

مشاركة الشاشة واالجتماعات والمؤتمرات الصوتية والمؤتمرات عبر الفيديو وأو 

المؤتمرات عبر الشبكة، الخدمات التكنولوجية وبالتحديد خدمات معالجة البيانات، 

الدعم التقني  الخدمات التكنولوجية وبالتحديد الحفظ االلكتروني للبيانات، خدمات

واالستشارات وبالتحديد خدمات البحث عن العيوب والمشاكل لعالجها على شكل 

دون  05تشخيص مشاكل اتصاالت البرامج وأجزاء الحاسوب التشغيلية والوردة بالفئة 

 غيرها.
 

وغيرها 115195العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    4960050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة ناشيونال تكنولوجى   -محمد سمير خليل ابراهيم الشاهد وشركاه  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -ش احمد الزمر  09

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

  05تصميم براج كمبيوتر الوارده بالفئه   - 05الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4936704 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -شارع عبد الحميد بدوى  02

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 05الفئة 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
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 جريدة 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 
 

    4040944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سيدي جابر -ش سمير زاده   95

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على تحميل  - 05الفئة 

الصور والفيديو والمحتويات السمعية والبصرية، وتوفير استخدام برامج غير مؤقتة 

وتمكين نقل الصور والسمعية والبصرية ومحتوى للتحميل عبر اإلنترنت لتعديل مظهر 

الفيديو، وخدمات تبادل الملفات، وهي توفير موقع على شبكة االنترنت يضم التكنولوجيا 

التي تمكن المستخدمين من تحميل وتنزيل الملفات اإللكترونية؛ تستضيف مرافق شبكة 

ارة وتبادل المحتوى على اإلنترنت على الخط من المواقع والمواقع المتنقلة لآلخرين إلد

االنترنت، وتوفير المعلومات من الفهارس للبحث وقواعد بيانات للمعلومات، وتوفير 

محركات البحث للحصول على البيانات عبر شبكات االتصاالت، وخدمات الكمبيوتر، 

وهما، وخلق مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات 

نشطة االجتماعية واألعمال التجارية والمجتمع الشبكات، وخدمات واالنخراط في األ

الكمبيوتر، وهي تستضيف مرافق االلكترونية لآلخرين لتنظيم وإدارة االجتماعات 

واألحداث والمناقشات التفاعلية عبر شبكات االتصاالت؛ توفير خدمات التطبيقات 

اآلخرين؛؛ توفير خدمات  (، و هي تستضيف تطبيقات برامج الكمبيوترIPSالخدمات )

(، ويضم البرنامج لتمكين أو تسهيل تحميل وتنزيل والتدفق، IPSالتطبيقات الخدمات )

ونشر، عرض، والمدونات، وربط، وتبادل أو توفير خالف ذلك وسائل اإلعالم 

اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت؛توفير خدمة شبكة االنترنت التي 

ن من نقل البيانات الهوية الشخصية لوتبادل البيانات مع الهوية تمكن المستخدمي

الشخصية وبين مواقع متعددة، وتوفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي 

تمكن المستخدمين على االنترنت لخلق مالمح الشخصية تتميز المعلومات والشبكات 
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 جريدة 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

ع متعددة؛توفير المعلومات من قواعد االجتماعية لنقل وتبادل هذه المعلومات بين مواق

البيانات والفهارس والبحث فيها عن المعلومات، بما في ذلك النصوص والوثائق 

اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات والمعلومات السمعية والبصرية، على شبكات 

 الكمبيوتر واالتصاالت. توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات البرمجيات غير قابلة

للتحميل على الشبكات االجتماعية، وخلق المجتمع االفتراضي، ونقل الصوت والفيديو 

والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبيانات، وخدمات الكمبيوتر في طبيعة 

صفحات الويب المخصصة يضم المعلومات أو المحددة من قبل المستخدم في طبيعة 

الصور الفوتوغرافية، والنص، والرسومات مالمح الشخصية، والصوت، والفيديو، و

 05والبيانات. الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4049449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحده -ياتيك انك ميد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  944، دوسينج رود فرست ، ساينس بيزذ  انراستريال بارك ، هاسين تشو   0رقم 

 تايوان

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات الكمبيوتر للتصميم لآلخرين؛ تصميم الدارات المتكاملة لآلخرين؛  - 05الفئة 

شباه الموصالت لآلخرين؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بتصميم تصميم رقاقات أ

األجهزة اإللكترونية واالتصاالت الالسلكية بما في ذلك الهواتف المحمولة لالستخدام مع 

 .05أنظمة الكمبيوتر واالتصاالت 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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4042230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -بذورتك تكنولوجي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  -ش عبد الله ابن الظاهر  - 9/ 69عقار 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05تصميم وتطوير البرمجيات الواردة بفئة  - 05الفئة 
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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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4046950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عالمز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -  95شقه  -  9دور  -أ ش الثوره   03

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05تصميمات هندسيه بجميع انواعها الوارده بالفئه رقم  - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4047055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى والية  -سيسكو تكنولوجى انك 

 كاليفورنيا ، الواليات المكتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 32090وست تاسمان درايف ، سان هوزيه ، كاليفورنيا  074

 األمريكية 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

شارات المتعلقة بالحاسوب؛ خدمات دعم العمالء، خدمات خدمات االست  - 05الفئة 

الدعم التقني في مجاالت الحاسوب والبيانات والبريد اإللكتروني والويب وأمن 

الشبكات؛ مراقبة أنظمة الشبكات لألغراض التقنية وأمن الحاسوب واستكشاف األخطاء 

حاسوبية؛ خدمات وإصالحها على شكل تشخيص مشاكل العتاد الحاسوبي والبرمجيات ال

الحاسوب وتحديداً الكشف عن عمليات التسلل إلى شبكات الحاسوب والبرمجيات الخبيثة 

وفيروسات وتهديدات الحاسوب وإحباطها وإزالتها آلياً وتشفير البيانات وتوثيقها ومنع 

فقدان البيانات واسترجاع البيانات وتأمين الشبكات والكشف عن االتصاالت اإللكترونية 

يتها وتحليلها وإدارتها ومنعها؛ خدمات الحاسوب وتحديداً التخلّص من رسائل البريد وتنق

الين( وتحديداً جمع المعلومات -اإللكتروني غير المرغوب فيها؛ الخدمات المباشرة )ان

من األعضاء فيما يتعلق برسائل البريد اإللكتروني غير المرغوب فيها وإفادة المسؤولين 

لمعلومات؛ خدمات الحاسوب وتحديداً استضافة تسهيالت الويب عن إدارة الشبكة با

الين( للغير إلعداد ومراقبة الشبكات الالسلكية وإدارة المستخدمين والقيام -المباشرة )ان

بتحديثات البرمجيات وتحديد حدود النطاق الترددي وصيانة صفحات البداية ذات 

داً استضافة البرمجيات المستخدمة العالمات التجارية؛ خدمات البرمجيات كخدمة وتحدي

من قبل الغير للكشف عن عمليات التسلل إلى شبكات الحاسوب والبرمجيات الخبيثة 

وفيروسات وتهديدات الحاسوب وإحباطها وإزالتها آلياً وتشفير البيانات وتوثيقها ومنع 

لكترونية فقدان البيانات واسترجاع البيانات وتأمين الشبكات والكشف عن االتصاالت اإل

وتنقيتها وتحليلها وإدارتها ومنعها؛ خدمات البرمجيات كخدمة وتشمل البرمجيات 

لمراكز البيانات المستخدمة في جمع بيانات الشبكات الحاسوبية واالتصاالت السلكية 
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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

والالسلكية وتحليلها وإعداد التقارير حولها؛ خدمات البرمجيات كخدمة وتشمل 

بة والتحليل والتدقيق والتحليالت التقييمية لسلوك المستخدم البرمجيات التي تتيح المراق

والتحليالت الجنائية المتعلقة باألمن وإدارة المخاطرة والبيانات ومنع فقدان البيانات 

وحماية البيانات السحابية وكشف التهديدات وكذلك تصنيف المعلومات ذات األهمية 

الحاسوب وتطبيقات األجهزة النقالة  وإعداد التقارير حولها وضمان أمنها على أجهزة

والمنصات وتقديم هذه المعلومات ذات األهمية ضمن واجهة مستخدم سهلة الفهم؛ 

خدمات البرمجيات كخدمة وتحديداً استضافة البرمجيات المستخدمة من قبل الغير 

ألغراض أمن البيانات عبر توفير التوثيق؛ خدمات االستشارات في مجال تصميم العتاد 

حاسوبي وأنظمة البرمجيات للغير وانتقائها وتطبيقها وإدارتها واستخدامها؛ خدمات ال

االستشارات في مجال التحليالت التقييمية للبيانات والقياس عن بعد وربط الشبكات 

الحاسوبية؛ تصميم الشبكات الحاسوبية؛ توفير خدمات الدعم التقني واالستشارات 

رمجيات الحاسوبية وتطوير واستخدام العتاد الحاسوبي المتعلقة بالبرمجيات في مجال الب

واستخدام معدات ربط الشبكات وتصميم الشبكات الحاسوبية وتصميم التخزين وأمن 

الشبكات وأمن السحابة والتصميم والتحليالت التقييمية لمركز البيانات؛ خدمات 

ل البرمجيات االستشارات في مجال الحوسبة السحابية؛ الحوسبة السحابية التي تشم

المستخدمة في ضمان أمن البيانات الموجودة في بيئة حسبة سحابية؛ خدمات أمن 

الحاسوب وتحديداً تعزيز وحصر وضبط امتيازات وصول مستخدمي مصادر الحوسبة 

السحابية استناداً إلى إثباتات شخصية يتم تخصيصها؛ خدمات أمن الحاسوب وتحديداً 

ومن خاللها إلى المواقع اإللكترونية والوسائط  حصر الوصول إلى شبكات الحاسوب

غير المرغوب بها؛ خدمات الحماية من فيرو الحاسوب؛ خدمات أمن االنترنت وتحديداً 

مراقبة وجمع معلومات أمن الفضاء الحاسوبي على مستوى العالم على شكل جمع ونشر 

الخبيثة ؛ مراقبة المعلومات من شبكات الحاسوب عن التهديدات الحاسوبية والبرمجيات 

أنظمة الحاسوب ألغراض أمنية؛ توفير أنظمة إدارة التهديدات األمنية وتحديداً مراقبة 

الثغرات األمنية ومشاكلها وتتبعها في منتجات برمجيات الحاسوب واإلنترنت وشبكات 

الحاسوب؛ خدمات أمن شبكة الحاسوب واإلنترنت؛ البحوث في مجال أمن الفضاء 

ير المعلومات في مجال شبكة الحاسوب وأمن اإلنترنت؛ توفير الحاسوبي ؛ توف

المعلومات التقنية في مجال تطبيقات البرمجيات الحاسوبية؛ توفير المعلومات التقنية في 

مجال التحليالت التقييمية ألمن شبكات حواسيب البيانات الكبيرة؛ خدمات المعلومات 

ن الوصول إليها عبر شبكة حاسوب عالمية التي يتم تقديمها من خالل التقارير التي يمك

مما يوفر معلومات إحصائية حول رسائل اإلنترنت كبيرة الحجم وغيرها من اتصاالت 

 05الشبكة الستخدامها في إدارة أنظمة المعلومات 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 
 

    4049047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع الوالء لمضشخات االعماق وتجهيز االبار لصاحبها معروف احمد السيد محمود  

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -صناعات صغيرة مدينة العبور الصناعية  076القطعة رقم 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05المياه الوارده بالفئه  حفر ابار - 05الفئة 
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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 
 

    4043663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة  -انك   -بروجيكت مانيجمينت انستيتيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 03479سيلفانيا بن -نيو تاون سكوير  -كامبس بوليفارد  00

 االمريكيه 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

البحث في مجال إدارة المشاريع؛ البحث في مجال إدارة األعمال؛ البحث في  - 05الفئة 

مجال اإلدارة االستراتيجية؛ تطوير المعايير الطوعية في مجال إدارة المشاريع؛ تطوير 

جال إدارة األعمال؛ تطوير المعايير الطوعية في مجال اإلدارة المعايير الطوعية في م

االستراتيجية؛ فحص، وتحليل وتقييم المعرفة، ومهارات وقدرات اآلخرين في مجال 

إدارة المشاريع لتحديد المطابقة لمعايير االعتماد، ومنح االعتماد فيما يتعلق بذلك؛ 

اآلخرين في مجال إدارة األعمال فحص، وتحليل وتقييم المعرفة، والمهارات وقدرات 

لتحديد التوافق مع معايير االعتماد، ومنح االعتماد فيما يتعلق بذلك؛ فحص، وتحليل 

وتقييم المعرفة، والمهارات وقدرات اآلخرين في مجال اإلدارة االستراتيجية لتحديد 

فيديو غير التوافق مع معايير االعتماد، ومنح االعتماد فيما يتعلق بذلك؛ توفير مقاطع 

قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت في مجال إدارة المشاريع؛ توفير مقاطع فيديو غير قابلة 

للتنزيل عبر اإلنترنت في مجال إدارة األعمال؛ توفير مقاطع فيديو غير قابلة للتنزيل 

 دون غيرها  05عبر اإلنترنت في مجال اإلدارة االستراتيجية. الواردة بالفئة رقم 
 

ت        :      منح الطالب حق اسبقية االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4043329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة وفقا  -شنزين جوديكس تكنولوجي كو ليميتد 

 لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شنتشن  -فويتان فرى ترايد زون  -تنجفاى انداستريال بيلدينج  -فايز بى  - 09فلور 

 الصين 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة تقييم االصول غير الملموسة ، خدمة تشفير البيانات ،خدمة صيانة  - 05الفئة 

عدات الكمبيوتر، خدمة تحديث برامج كمبيوتر،خدمة االستشارات في تصميم وتطوير م

برامج الكمبيوتر،خدمة تصميم برامج كمبيوتر،خدمة برمجة الكمبيوتر، خدمة بحث 

وتطوير منتجات جديدة لآلخرين، خدمة ادارة دراسات المشاريع التقنية، خدمة البحث 

 دون غيرها 05التكنولوجي فئة 
 

ها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

93 

 

 جريدة 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 
 

    4000699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -شونيوان كايهوا )بكين( تكنولوجي كو .، ال تي دي 

  وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونج باى وانغ ويست رود ، هايديان  9، رقم  59، بلوك  5، ليفل  5-546يونيت 

  الصين 044444دستركت ، بكين ، 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

البحث التقني؛ البرمجيات كخدمة؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق  - 05الفئة 

موقع )عن بعد(؛ تصميم برامج الوصول من بعيد؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج ال

الكمبيوتر؛ خدمة االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ الحوسبة السحابية؛ 

تخزين البيانات اإللكترونية؛ إنشاء وتصميم فهارس معلومات على شبكة اإلنترنت 

لآلخرين ]خدمات تكنولوجيا المعلومات[؛ منصات البرامج )أنظمة التشغيل( كخدمة؛ 

ر برامج كمبيوتر عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل لتتبع وقياس أهداف وإحصائيات توفي

اللياقة البدنية والصحة؛ توفير برامج كمبيوتر عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل لعرض 

وتجميع وتحليل وتنظيم البيانات والمعلومات في مجاالت الصحة والعافية واللياقة البدنية 

ارة الوزن والنوم والتغذية؛ توفير برامج عبر اإلنترنت غير قابلة والنشاط البدني وإد

للتنزيل إلنشاء برامج تدريب لياقة مخصصة؛ توفير برامج عبر اإلنترنت غير قابلة 

للتنزيل لتقديم خدمات التدريب الشخصية والتدريبات وتقييمات اللياقة البدنية؛ توفير 

ستخدامها في الوصول إلى المعلومات برامج عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل ال

والبيانات والسجالت، إلظهار التوافق التكنولوجي، ولتنزيل المعلومات والبيانات 

والسجالت وتخزينها ونقلها وتقييمها ومراجعتها في مجاالت الرعاية الصحية والطب 

 05ورعاية المرضى والسجالت الطبية. 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 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    4000663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئواية قائمة ومنظمة بموجب  -شركة متحدة  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 القوانين المرعية فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 30049ابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا ماركت ستريت ، الط 0022

 الواليات المتحدة االمريكية

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

الين( غير قابلة للتنزيل لتنظيم وإدارة -: توفير برمجيات مباشرة )ان05الفئة  - 05الفئة 

وتخزين والحصول على معلومات عن طرق الدفع وعن بطاقات االئتمان وبطاقات 

لسحب ومعلومات عن برنامج الوالء وكيفية االشتراك فيه ومعلومات عن الدفع ا

الين( غير قابلة للتنزيل للحصول على معلومات -الرقمي؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

عن طرق الدفع وعن بطاقات االئتمان وبطاقات السحب ومعلومات عن برنامج الوالء 

الين( -الرقمي؛ توفير برمجيات مباشرة )انوكيفية االشتراك فيه ومعلومات عن الدفع 

غير قابلة للتنزيل لعرض والدخول إلى المعامالت التي تتم عبر بطاقات االئتمان 

-وبطاقات السحب والدفعات اإللكترونية وبرامج الوالء؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

التي تتم عبر  الين( غير قابلة للتنزيل لمعالجة تحويالت األموال اإللكترونية والدفعات

بطاقات االئتمان وبطاقات السحب والشيكات اإللكترونية والدفعات الرقمية وعبر شبكة 

الين( غير قابلة للتنزيل إليداع -حاسوبية مبنية على الويب؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

الين( غير قابلة للتنزيل -األموال اإللكترونية وتخزينها؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

الين( غير قابلة للتنزيل -ول على الخدمات المالية؛ توفير برمجيات مباشرة )انللحص

لكسب القسائم والحسومات والتنزيالت والقسائم المتعلقة ببرنامج والء العمالء؛ توفير 

الين( غير قابلة للتنزيل وتحديدًا منصة إلكترونية مالية تستضيف -برمجيات مباشرة )ان

الين( غير قابلة -ات اإللكترونية؛ توفير برمجيات مباشرة )انوتسهل مختلف أنواع الدفع

للتنزيل إلرسال واستقبال الدفعات اإللكترونية وتحويالت األموال؛ توفير برمجيات 

الين( غير قابلة للتنزيل إلدارة الحسابات المالية؛ توفير برمجيات مباشرة -مباشرة )ان

ن من مسح وإنشاء رموز االستجابة الين( غير قابلة للتنزيل تمكن المستخدمي-)ان

السريعة وإرسال وقراءة إشارات االتصال القريب المدى وإشارات تعريف التردد 

الين( غير قابلة للتنزيل إلرسال واستقبال -الالسلكي؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

ومعالجة وتسهيل والتحقق من وتوثيق الدفعات اإللكترونية والدفعات الرقمية وتحويالت 

الين( -األموال اإللكترونية وتحويالت األموال الرقمية؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

الين( -غير قابلة للتنزيل إلدارة المعامالت اإللكترونية؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

غير قابلة للتنزيل لتمكين التحويالت اإللكترونية بين المستخدمين؛ توفير برمجيات 
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 جريدة 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

بلة للتنزيل لمعالجة تحويالت األموال اإللكترونية والدفعات الين( غير قا-مباشرة )ان

التي تتم عبر بطاقات االئتمان وبطاقات السحب والبطاقات المسبقة الدفع والمحافظ 

الرقمية والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية والدفعات اإللكترونية والدفعات 

الين( غير قابلة -برمجيات مباشرة )انالين(؛ توفير -الرقمية والدفعات المباشرة )ان

للتنزيل إلجراء ومعالجة الدفعات والمعامالت المالية بتقنية عدم التالمس؛ توفير 

الين( غير قابلة للتنزيل لتخزين ونقل المعلومات الخاصة -برمجيات مباشرة )ان

منها ببطاقات االئتمان وبطاقات السحب وغيرها من عمليات الدفع والمعامالت والتحقق 

الين( غير قابلة للتنزيل الستخدامها في -وتوثيقها؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

المعامالت المالية مع تجار التجزئة والتجار والبائعين؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة 

للتنزيل لألطراف الثالثة من تجار وشركات لتمكين معامالت الدفع وتسهيلها؛ توفير 

ين( غير قابلة للتنزيل وتحديدًا تطبيقات البرمجيات ليستخدمها ال-برمجيات مباشرة )ان

الين( غير قابلة -المستهلك في مجاالت الدفعات الرقمية؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

-للتنزيل للدخول إلى المعامالت المالية وعرضها وإدارتها؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

ات والتوقعات والتقارير والمقاييس والتحليالت الين( غير قابلة للتنزيل للدخول إلى البيان

والمعطيات المرتبطة باألعمال والمبيعات واإليرادات وعرضها وإدارتها؛ توفير 

الين( غير قابلة للتنزيل لتحرير اإليصاالت والفواتير لمعامالت -برمجيات مباشرة )ان

الين( -مباشرة )انالدفع اإللكتروني وتحويالت األموال اإللكترونية؛ توفير برمجيات 

غير قابلة للتنزيل إلنشاء وإعداد وتوزيع وكسب العروض الترويجية والقسائم 

والتنزيالت والصفقات والقسائم والحسومات والمكافآت والحوافز والعروض الخاصة 

الين( غير قابلة للتنزيل وتحديدًا البرمجيات -للعمالء؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

التطبيقات لمعالجة الدفعات اإللكترونية والدفعات الرقمية  الخاصة بواجهة برمجة

وتحويالت األموال اإللكترونية وتحويالت األموال الرقمية؛ توفير برمجيات مباشرة 

الين( غير قابلة للتنزيل لكسب القسائم والحسومات والقسائم والتنزيالت المتعلقة -)ان

( غير قابلة للتنزيل إلدارة األموال الين-ببرامج الوالء؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

الين( غير قابلة للتنزيل للدخول إلى شبكة -اإللكترونية؛ توفير برمجيات مباشرة )ان

 دون غيرها 05الدفعات وتوفير الدخول إليها فئة 
 

وغيرها 532851االشتراطات        :      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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    4000947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تشاينا لودجينغ هولدينغز )اتش كيه( ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جافا رود , نورث  059/اف , جافا كوميرشال سينتر , نو , 02,  0245فالت /ار ام 

 هونج كونج  -بوينت 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تحديث برامج الكمبيوتر، خدمات تأجير برامج الكمبيوتر،  - 05الفئة 

االستشارات المتعلقة ببرامج الكمبيوتر، خدمات توفير محركات البحث عبر االنترنت، 

(، PaaPخدمات مراقبة أنظمة الكمبيوتر عبر خاصية النفاذ عن بعد، البرامج كخدمات )

يانات االلكترونية، خدمات تصميم وتطوير تطبيقات برمجيات خدمات تخزين الب

الهواتف المحمولة، خدمات األبحاث والتطوير الخاصة ببرامج الكمبيوتر، تصميم 

الديكور الداخلي، توفير مواقع الكترونية تمكن المستخدمين من نشر الجداول المقارنة 

لفنادق والمنتجعات والطيران وتقييم والتوصيات الخاصة باألحداث واألنشطة في قطاع ا

وتأجير السيارات ومشاركة الوقت والسياحة والسفر وخدمات إمضاء االجازات بالفئة 

05 
 

على حدى Hالتنازل 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 
 

    4005299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية  -غوغل ال ال سي  

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 30409امفيثيتر باركواى ماونتين فيو كاليفورنيا  0644

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير برامج الحاسوب على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل  - 05الفئة 

لعرض المعلومات الجغرافيّة والخرائط الجغرافيّة التفاعليّة وصور الخرائط والمواقع 

المخططة )المعينة(، توفير برامج الحاسوب على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة 

ل للعرض والبحث عن المعلومات والصور والمراجعات و النقد والتقييم لألعمال للتنزي

 والمنظمات.
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005740 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -ذا بوتس كومباني بي ال سي 

 وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحده  -ايه ايه  9   5ان جى  -نوتينغام 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

إلكترونية متعددة القنوات، والشاملة لكل القنوات وعبر توفير منصات تجارة  - 05الفئة 

القنوات، بما في ذلك، استخدامها من خالل الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، وعبر 

اإلنترنت؛ برمجة برمجيات من أجل منصات تجارة إلكترونية متعددة القنوات، وذات 

يما يتعلق بالخدمات الوارد كل القنوات وعبر القنوات؛ إجراء البحوث واالستشارات ف

ذكرها أعاله؛ الخدمات االستشارية فيما يتعلق بالصحة، والجمال، والنظافة الشخصية؛ 

خدمات تحليل الدم؛ التحليل الكيميائي؛ البحوث الكيميائية؛ إجراء التجارب السريرية؛ 

ة البحوث التجميلية؛ خدمات التصميم للعبوات؛ تطوير المنصات الحاسوبية؛ استضاف

منصات التجارة اإللكترونية على اإلنترنت؛ استضافة التطبيقات التفاعلية؛ استضافة 

تطبيقات الهاتف الجوال؛ االختبار الميكروبيولوجي؛ خدمات تطوير العقاقير 

الصيدالنية؛ خدمات إجراء البحوث الصيدالنية؛ خدمات البحث والتطوير في مجال 

من هوية المستخدم باستخدام التكنولوجيا من المستحضرات الصيدالنية؛ خدمات التحقق 

 05أجل معامالت التجارة اإللكترونية. الواردة بالفئة رقم 
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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 
 

    4005320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال بي المملكة المتحدة  2واي  0أية اس تي. جاميس س سكوير لندن اس دابليو  55

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات المسح البحرى الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -مة باستخدامها مجمعة تعهد مالك العال -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 
 

    4009490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -سودانكو  -ابراهيم محمد سودان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يدبورسع -الشرق  -ش عرابى 97

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

رسوم وتصاميم ومخططات االنشاء الهندسيه ، تصميم الديكورات وجميع  - 05الفئة 

 05خدمات الفئة 
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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 
 

    4000439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده جزر كايمان  -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ويست باى روود  945 -هيبيسكس واى  -جراند بافيليون  -  90003بوكس   -بى او 

 جزر كايمان  - 0542 - 0جراند كايمان كيه واى 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  الخدمات العلمية والتقنية وخدمات - 05الفئة 

التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، 

خدمات توفير التطبيقات الخاصة بالبرامج من خالل الموقع على شبكة اإلنترنت، 

خدمات اضافة المواقع على شبكات االنترنت لمشاركة محتواها مع االخرين، خدمات 

عيل المنصات على اإلنترنت، خدمات برمجة الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر، تف

( بإعتبارها من PaaPخدمات تخزين البيانات اإللكترونية، خدمات البرمجيات كخدمة )

خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر، خدمات الحوسبة السحابية لتخزين البيانات 

إعتبارها من خدمات تصميم وتطوير برامج وإدارتها ومعالجتها على اإلنترنت ب

الكمبيوتر، خدمات تفعيل المواقع الخاصة بالتخزين اإللكتروني للصور ومقاطع الفيديو 

الرقمية، خدمات تفعيل المحتوى الرقمي على اإلنترنت، خدمات تفعيل المحتوى 

طبيقات الترفيهي متعدد الوسائط على اإلنترنت، خدمات تفعيل الوسائط المتعددة والت

التفاعلية، خدمات تفعيل مواقع الويب، خدمات برمجة الكمبيوتر لتحليل المستهلك 

وال ترد  05وتحليل األعمال وتحليل بيانات األعمال وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى. 
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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 
 

    4000040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود ،  945، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  90003بى. او.  بوكس  

 ، جزر كايمان 0542 - 0جراند كايمان كيه واى 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 05ئة الف

التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر، 

خدمات توفير التطبيقات الخاصة بالبرامج من خالل الموقع على شبكة اإلنترنت، 

نت لمشاركة محتواها مع االخرين، خدمات خدمات اضافة المواقع على شبكات االنتر

تفعيل المنصات على اإلنترنت، خدمات برمجة الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر، 

( بإعتبارها من PaaPخدمات تخزين البيانات اإللكترونية، خدمات البرمجيات كخدمة )

يانات خدمات تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر، خدمات الحوسبة السحابية لتخزين الب

وإدارتها ومعالجتها على اإلنترنت بإعتبارها من خدمات تصميم وتطوير برامج 

الكمبيوتر، خدمات تفعيل المواقع الخاصة بالتخزين اإللكتروني للصور ومقاطع الفيديو 

الرقمية، خدمات تفعيل المحتوى الرقمي على اإلنترنت، خدمات تفعيل المحتوى 

ترنت، خدمات تفعيل الوسائط المتعددة والتطبيقات الترفيهي متعدد الوسائط على اإلن

التفاعلية، خدمات تفعيل مواقع الويب، خدمات برمجة الكمبيوتر لتحليل المستهلك 

وال ترد  05وتحليل األعمال وتحليل بيانات األعمال وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -بيجينج سينس تايم تيكنولوجى ديفيلوبمينت كو ، ليمتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رود ،  نورث ويست الرابع رينج 29، رقم  00، الطابق  0007 - 0040غرفة 

 ، الصين 044494هايديان ، بيجينج 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

بحث تقني , تصميم برامج الحاسوب برمجة الحاسوب , تحديث برامج  - 05الفئة 

الكمبيوتر , استشارات في تصميم وتطوير اجهزة الكمبيوتر , صيانة برامج الكمبيوتر 

يوتر , تحويل البيانات او المستندات من تحليل نظام الكمبيوتر , تصميم نظام الكمب

الوسائط المادية الي الوسائط االلكترونية , استشارات تكنولوجيا المعلومات , حوسبة 

سحابية مراقبة انظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول عن بعد , البرمجيات كخدمة 

(PaaP  منصة كخدمة )SaaP  ترد , تخزين البيانات االلكترونية , وجميع الخدمات

 وال ترد ضمن فئات اخرى 05بالفئة 
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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 
 

    4000935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للمشروعات والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -ة  القاهر -شارع رمسيس  92

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05خدمات تصميم األزياء ، أبحاث التجميل ، مراقبة الجودة.فئة  - 05الفئة 
 

----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 
 

    4002625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/47/5454 

 :سجيلالت إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية   -الفجالة  -شارع  كامل صدقى  9

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

اردة بالفئة ابحاث وتطوير المنصات االلكترونية وبرامج الحاسب االلي الو - 05الفئة 

 والترد في فئات اخرى 05
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -نشر والتوزيع الدولية للطبع وال -اشرف فاروق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة  -الفجالة  -شارع السلطان شعبان  9

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

ابحاث وتطوير المنصات االلكترونية وبرامج الحاسب االلي الواردة في الفئة  - 05الفئة 

 وال ترد في فئات اخرى 05
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 جريدة 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 
 

    4957600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/5402 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزمالك  -شارع المرجبل  04

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09خدمات المطاعم الواردة بالفئة  - 09ة الفئ
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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 
 

    4972797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/49/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة موالرز ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -النزهة  -مدينة نصر  -امام دار الدفاع الجوى  -لنزهة شارع ا -عمارات السعودية   6

 القاهرة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 (09خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم ) - 09الفئة 
 

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 
 

    4995000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سورية -مؤسسة رأفت طرابيشى التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السورية  -أحداث . ريف دمشق  -قدسيا 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير خدمات  -، خدمات المشروبات ، االطعمة مطاعم خدمات المطاعم  - 09الفئة 

 09الخدمة الذاتية ، تقديم الوجبات الخفيفة ، خدمات الكافتيريات الواردة بالفئة رقم 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4997972 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -فهمي عصمت عبد المجيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقي   -شارع النيل  79

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الخاصة بااليواء المؤقت الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
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 جريدة 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 
 

    4939024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/43/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -محمد عثمان سيد وشريكه -حورس جيمست هاوس  -محمد عثمان سيد وشريكه 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لجيزه ا-الهرم -نزله السمان -ش جمال عبد الناصر 50

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09الخدمات الفندقيه الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

-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 
 

    4049033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اشور تو  -علي ابراهيم محمد علي عاشور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 احمد السالب مدينه نصر القاهره  3حجرة من شقة بالدور االرضى عقار  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مطعم الوارد بالفئه  - 09الفئة 
 

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 
 

    4049439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة حكومية اماراتية صادرة بمرسوم ملكى مؤلفة وقائمة وفقا  لقوانين   -شركة دناتا  

 تاالمارا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى ، االمارات العربية المتحدة  0202ص ب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلقامة؛ توفير معلومات عن اإلقامة؛ تأجير أو توفير أماكن إقامة السياح؛   - 09الفئة 

اإلقامة خدمات وكاالت السفر والسياحة؛ حجز الفنادق والفنادق الصغيرة )الموتيالت( و

المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ المعلومات المتعلقة بالفنادق؛ خدمات وكاالت السفر لترتيب 

اإلقامة المؤقتة؛ توفير ونقل المعلومات فيما يتعلق بحجوزات إقامة العطالت بما في ذلك 

معلومات الحجز والدفع؛ المعلومات اإللكترونية المتعلقة بحجوزات الفنادق؛ توفير 

ومات واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة؛ الخدمات السابقة تكون خدمات المعل

متوفرة عبر تطبيقات البرمجيات أو قواعد البيانات الحاسوبية أو اإلنترنت أو عبر أي 

 09وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت. الواردة بالفئة رقم 
 

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

932341العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    4043660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -سامر غسان رزق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -برمانا  - 96شارع فابركا  -رزيدانس رزق 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -خدمات تقديم الطعام و الشراب  -خدمات الحانات  -خدمات المطاعم  - 09الفئة 

  09خدمات االقامه المؤقته الوارده بالفئه 
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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 
 

    4043354 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

45/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -لوفير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الهرم  -ش احمد عبد الفتاح مدكور  0

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09تقديم الماكوالت و المشروبات الوارده بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

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 
 

    4043339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد -شيماء محمد فهيم محمد حبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة ج _ المقطم _ القاهرة  00بلوك  52قطعة  9 محل رقم

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09المطاعم و الكافتريات و الكافيهات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة ةباستخدامها 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 
 

    4004490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -غدق للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مبني أ المقامة بالدور االول بمشروع مركز اليسر التجارية  544الوحدة التجارية رقم 

 ة الجيز  -ب/ب  05-00اكتوبر قطعة  6مدينة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4004307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -ديكسى للدجاج المقلى  -محمد احمد انور زايد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المحلة  -بجوار جي اول المحلة الكبري بملك/احمد احمد عبد الحى  -ش محمود يحي  7

 الغربية  -الكبرى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09ت بالفئة مطعم مأكوالت ومشروبا - 09الفئة 
 

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

البيانات التجارية
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 جريدة 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 
 

    4000590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركه مساهمه لبنانيةش -ستاندالون اوف شور ش م ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -من منطقه ضهر الصوان العقاريه  - 0470من العقار رقم  - 9القسم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم و الحانات و خدمات تقديم الطعام و الشراب و خدمات  - 09الفئة 

 ون غيرهاد 09االقامه المؤقته الوارده بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

120 

 

 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 
 

    4000946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تشاينا لودجينغ هولدينغز )اتش كيه( ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رود , نورث جافا  059/اف , جافا كوميرشال سينتر , نو , 02,  0245فالت /ار ام 

 هونج كونج  -بوينت 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االيواء المؤقت )الفنادق والنزل(، خدمات تأجير اإلقامة المؤقتة،  - 09الفئة 

حجوزات اإلقامة المؤقتة، خدمات الموتيالت خدمات تأجير قاعات االجتماعات، 

ين، خدمات العناية النهارية خدمات بيوت استضافة السياح، خدمات بيوت المتقاعد

باألفراد، خدمات إيواء الحيوانات، خدمات تأجير الكراسي والموائد ومفارشها واطقم 

الطعام والشراب، خدمات الفنادق والموتيالت التي تتيح للعمالء إمكانية اكتساب االميال 

من خالل او النقاط التي يمكن استردادها عبر استئجار غرف الفنادق بأسعار مخفضة او 

الحسومات على أسعار تذاكر الطيران وتأجير السيارات والرحالت البحرية والهدايا 

 09والهدايا التذكارية. بالفئة 
 

على حدى Hالتنازل 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 
 

    4005060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مشكل جبنة  -محمد سعيد محمد عبد الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -قسم سيدى جابر  -عمارات الضباط مصطفى كامل  36

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09طاعم والكافيهات الوارده بالفئه رقم خدمات الم - 09الفئة 
 

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

التنازل عن  -كال على حدى ى الوضع العادى  G Mالتنازل عن الحروف ام جى  -باستخدامها مجمعه 

البيان التجارى جبن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

122 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4009445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -فريد شوقى صبرى السيد الفخرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الدقهلية -مركز اجا  -ش الوحدة العربية  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات الكافيهات و المطاعم الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    4009923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة شرك -تريديفاى للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _ مدينة نصر _ القاهرة  042وحدة  04الدور  5_ مدخل  0مبنى السراج مول _ برج 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 09الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -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 
 

    4002559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ام بي ام بارتنرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر االحمرالبح -ب /أ مجاويش الغردقه  00

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09المطاعم والكافيتريات والمقاهى الواردة بالفئة   - 09الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

125 

 

 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 
 

    4002639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/47/5454 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد مصرى الجنسية -ياسمين عبد الفتاح حمودة عبد الفتاح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدي جابر  -سموحة  -ش مصطفي كامل  00

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

الطالب حق خاص على ىااللوان الموضحة بالنماذج منح  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

126 

 

 جريدة 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 
 

    4002375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -سيف الدين محمد شريف محمد الدمرداش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مصر القديمة  -ش المنيل  005

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مطاعم وكافى شوب الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4006400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية - SPPOPمطعم بوستو  -عبد الله صالح عبد الحميد االحول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -طنطا  -ش الحلو بملك/ صالح عبد الحميد اسماعيل االحول  92

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -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 
 

    4006045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -اشيونال القابضه ش.م.م   ترافكو جروب انترن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6  -الشيخ زايد  -يوليو  56محور  -مبني ترافكو سنتر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -استخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة ب

548194
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 جريدة 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 
 

    4006750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -عالء الدين محمود شعيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا -و اونتاري -برلنجتون  -ش كلين  9942

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09خدمات المطاعم بالفئة  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    4009905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ياسر احمد محارم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -شارع رشدى  02

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09مطعم سمك وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

عهد مالك العالمة ت -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان اموضحة بالصورة 

التنازل عن البيان التجارى  -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 
 

    4999439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/05/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 مريكيةاال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 5067 -22049مينسوتا  -مينا بوليس   9062 -تي بي اس  -نيكوليت مول  0444

 الواليات المتحدة االمريكية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

النشرات على اإلنترنت، تحديدا: المدونات التي تعرض الجمال؛ خدمات  - 00الفئة 

: توفير الدروس في مجال الجمال؛ توفير الرسائل اإلخبارية على التعليم، تحديدا

 دون غيرها 00اإلنترنت في مجال التجميل فئة 
 

--------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 
 

    4046996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -يس الرجيلي  احمد فؤاد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -شبراخيت  -بالعقار الكائن بشارع محمود ابو شلوع  -الدور الثاني العلوى  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00معمل تحاليل طبيه بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالبح
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 جريدة 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 
 

    4000695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -شونيوان كايهوا )بكين( تكنولوجي كو .، ال تي دي 

  وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونج باى وانغ ويست رود ، هايديان  9، رقم  59، بلوك  5، ليفل  5-546يونيت 

  الصين 044444دستركت ، بكين ، 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

الرعاية الصحية؛ خدمات التطبيب )الرعاية الطبية( عن بعد؛ العالج  - 00الفئة 

ية؛ خدمات العالج؛ خدمات االستشارات الطبية؛ اإلرشاد الطبيعي؛ المساعدة الطب

الصحي؛ إرشادات الحمية والمكمالت الغذائية؛ خدمات صالونات التجميل؛ خدمات 

تأجير المنشأت الصحية؛ النصائح الصيدالنية؛ خدمات االختبارات الطبية لتقييم اللياقة 

خدمات التقييم الطبي؛ المراقبة  البدنية؛ خدمات المعلومات الطبية المقدمة عبر اإلنترنت؛

 00عن بعد للبيانات الدالة على الحالة الصحية أو الجسدية. 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 
 

    4000909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -اي الب للتحاليل الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 749عثمان ميدان االسماعيليه مصر الجديده شقه  59

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00التحاليل الطبيه فئة  - 00الفئة 
 

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

على حدة 
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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

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر سيناء للتنمية الصناعية واالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لعقار ا -بالدور العاشر و الحادي عشر بعد االرضي و البدروم 04فيال دوبلكس رقم  

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطقة االولى  00بلوك  -03قطعه  -ش الطيران 99رقم 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 00الفئة 
 

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

ا مجمعةباستخدامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

136 

 

 جريدة 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 
 

    4002749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ترست الب للتحاليل الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد السالم عارف حي شرق االسكندرية  2

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -خالد شفيق خليل الكومى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مركز ومدنية الجمالية   -بملك / محمود محمود محمود شومان  -ليسا   -عزبة خفاجي 

 الدقهلية  

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص 
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 جريدة 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 
 

    4002336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -خالد شفيق خليل الكومى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ومدنية  -د محمود شومان  ليسا الجمالية بملك / محمود محمو -عزبة خفاجي 

 الدقهلية   -الجمالية 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

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 
 

    4006422 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

43/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه فرنسيه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -أيجنسي فرانسيس بور لي ديفلوبمنت دايوال 

 دولة فرنسا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس فرنسا  72449رو  دى كورسيل  95

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ات صالونات التجميل؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بعالج التجميل؛ خدم - 00الفئة 

الخدمات االستشارية المتعلقة بالجمال؛ خدمات توفير معلومات عن التجميل؛ خدمات 

االستشارات التجميلية؛ خدمات المحافظة على الجمال؛ خدمات العناية الصحية 

ناية الصحية والمحافظة على والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية؛ خدمات الع

الجمال؛ خدمات توفير معلومات متعلقة بصالونات التجميل؛ خدمات االستشارات في 

 مجال العناية بالجسم والجمال.
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة-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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4006774 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد  -رشا وسيم عبد الرحمن قلج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -سيدي جابر  -مصطفى كامل  -ع  الضباط   09

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

ات الطبيه و العالجيه والعناية الصحية الواردة بالفئة تقديم خدمات المعلوم - 00الفئة 

 00رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4960099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 39043واشنطن   -سيتيل  -تيرى افينيو نورث  004

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

ح خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت فى شكل موقع ويب مما يسم - 02الفئة 

للمستخدمين المسجلين بمشاركة المعلومات والصور والمحتوى الصوتى والفيديو 

والمشاركة فى التواصل والتعاون بينهم بشأن التسوق وخدمات البيع بالتجزئة والسلع 

والخدمات االستهالكية والخدمات الشخصية التى يقدمها االخرون لتلبية احتياجات 

ة عبر االنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر االفراد توفير قواعد بيانات حاسوبي

االنترنت فى مجال الشبكات االجتماعية توفير قواعد بيانات قابلة للبحث فى مجال 

 02الشبكات االجتماعية خدمات االستقبال واالرشاد الشخصية بالفئة رقم 
 

518511العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4040940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سيدي جابر -ش سمير زاده   95

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات االجتماعية والتعارف عبر االنترنت ، الشبكات والخدمات   - 02لفئة ا

المواعدة ، توفير امكانية الوصول الى قواعد البيانات الحاسوبية فى مجاالت الشبكات 

 02االجتماعية ، وادخال اجتماعى والمواعدة بالفئة 
 

الموضحة بالنماذج  منح الطالب 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 
 

    4000240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -بيجينج سينس تايم تيكنولوجى ديفيلوبمينت كو ، ليمتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورث ويست الرابع رينج رود ، هايديان  29، رقم 00، الطابق 0007 - 0040غرفة 

 ، الصين 044494، بيجينج 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الحراسة , مراقبة السرقات واالنذارات االمنية , مرافقة خدمات  - 02الفئة 

وتر )الخدمات القانونية ( الشبكات االجتماعية عبر االنترنت , ترخيص برامج الكمبي

 وال ترد ضمن فئات اخرى 02خدمات المواعدة وجميع هذة الخدمات ترد بالفئة 
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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 
 

    4000240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -بيجينج سينس تايم تيكنولوجى ديفيلوبمينت كو ليمتد

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورث ويست الرابع رينج رود , هايديان ,  29رقم  00, الطابق  0007 - 0040غرفة 

 , الصين 044494بيجينج 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

االمنية , مرافقة خدمات خدمات الحراسة , مراقبة السرقات واالنذارات  - 02الفئة 

الشبكات االجتماعية عبر االنترنت , ترخيص برامج الكمبيوتر )الخدمات القانونية ( 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 02خدمات المواعدة وجميع هذة المنتجات الواردة 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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -كرم محمد عبد الرحمن عزام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -منوف  -خلف هندسه الرى  -شارع سالمة  09

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02نيه وجميع انواع الخدمات الواردة بالفئه رقم خدمات االستشارات القانو - 02الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    4049367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

مساهمة أمريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  اكسون موبيل كوربوريشن شركة

 الواليات المتحدة  -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  5539_72493الس كوليناس بوليفارد ، ايرفينج ، تكساس  2323

 األمريكية 

 3 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

لمزلقات ؛ مركبات ألمتصاص الغبار ، الزيوت و الشحوم الصناعية ؛ ا - 0الفئة 

مركبات الترطيب و التثبيت ؛ الوقود ) بما فى ذلك وقود المحركات ( وسوائل االضاءة 

 دون غيرها 0؛ شموع و فتائل االضاءة بالفئة رقم 

األجهزة و األدوات العلمية و المالحية و المساحية و للتصوير و التصوير  - 3الفئة 

ئية و البصرية و للوزن و القياس و إرسال االشارات و المراقية ) الفوتغرافى و السينما

اإلشراف ( و أجهزة و أدوات اإلنقاذ و التعليم ؛ أجهزة و معدات توصيل و التشغيل و 

التحويل زو التجميع و التنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية ؛ أجهزة التسجيل أو 

الت البيانات المغناطيسية و أقراص اإلرسال أو النسخ ألصوات أو الصور ؛ حام

التسجيل ؛ أالت البيع األوتوماتيكية و أليات ألجهزة العاملة بالقطع النقدية ؛ أالت تسجيل 

النقد و أالالت الحاسبة و معدات معالجة البيانات و الحواسيب ؛ أجهزة إطفاء الحرائق 

 3بالفئة 
 

 1843العالمة مرتبطة مع العالمة  -تخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باس

وغيرها
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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 
 

    4009090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6بالحى الثالث _ المجاورة األولى _ مدينة  79بالعمارة رقم  0األرضى رقم الدور 

  أكتوبر _ الجيزة

 7 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 6الفئة 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 7الفئة 
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 جريدة 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 
 

    4009092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6بالحى الثالث _ المجاورة األولى _ مدينة  79بالعمارة رقم  0الدور األرضى رقم 

  أكتوبر _ الجيزة

 02 - 00 -09 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 05الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 09الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 00الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 02الفئة 
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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 
 

    4005390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صروح للتشيد والبناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش التسعين الشمالى القطاع االول مركز المدينه التجمع  02القطعه المجاورة للقطعه 

 الخامس القاهرة الجديده

 2 - 0 -9 -5 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 دون غيرها 2لفئه جميع المنتجات الواردة با - 2الفئة 
 

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 
 

    4009099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6بالحى الثالث _ المجاورة األولى _ مدينة  79بالعمارة رقم  0الدور األرضى رقم 

 أكتوبر _ الجيزة 

 2 - 5 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 

 2لفئة جميع المنتجات الواردة با  - 2الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

151 

 

 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 
 

    4005002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة ام اس كوميرشيال كايمان ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جورج تاون  - 009ص ب  - سى/ او جينيسز ترست & كوربيرت سيرفسز ال تى دى

 جزر كايمان  -  0046جراند كايمان كى واى  -

 09 - 06 -00 -3 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 06جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 06الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

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 
 

    4000662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -جو فارما للتجارة الدولية و التوزيع  -اسامة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا القاهره -شارع شبرا  074

 03 - 06 -2 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 06جميع منتجات الفئة  - 06الفئة 

 03جميع منتجات الفئة  - 03الفئة 
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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 
 

    4000666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -جو فارما للتجارة الدولية و التوزيع  -اسامة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا القاهره -شارع شبرا  074

 03 - 06 -2 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 06جميع منتجات الفئة  - 06الفئة 

 03جميع منتجات الفئة  - 03الفئة 
 

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 
 

    4000469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة النبأ الوطنى للنشر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -طريق االسكندريه الصحراوي  59المنطقة الصناعيه بأبو رواش بالكيلو  53قطعه 

 هالجيز

 06 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3برامج التطبيقات الوارده بالفئة  - 3الفئة 

 06الجرائد و المجالت و المطبوعات الوارده بالفئة  - 06الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4009096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6ى _ مدينة بالحى الثالث _ المجاورة األول 79بالعمارة رقم  0الدور األرضى رقم 

  أكتوبر _ الجيزة

 54 - 03 -09 -07 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 07الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 09الفئة 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 03الفئة 

 54جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 54الفئة 
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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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4004309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دهنسيرى بيتروكيم ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ويست بنجال ، الهند  744454 -ايه وودبورن بارك ، كولكاتا  0دهنسيرى هاوس ، 

 07 - 0 : ةالمــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفوتوغرافي  - 0الفئة 

و كذلك في الزراعة و البستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية غير معالجة، 

بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد لنيران، مستحضرات سقي و لحام المعادن، 

حفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة. مواد كيمائية ل

 0بالفئة 

المطاط و الغوتابرشا و الصمغ و األسبستوس و الميكا و المنتجات  - 07الفئة 

المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق 

ف و الحشو و العزل، أنابيب مرنة غير معدنية. لإلستعمال في التصنيع، مواد التغلي

 07بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    4990609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -محمود الجمل وشركاه   -كمل للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -060ووحدتى  -سيدى جابر  04ش مصطفى كامل سموحه رقم  56بلوك  9قطعه 

 مجمع الصناعات البالستيكيه  00عنبر  063

 59 - 07 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المنتجات اللدائنيه الوارده بالفئه  - 07الفئة 

 59المنتجات اللدائنيه الوارده بالفئه   - 59الفئة 
 

 -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 
 

    4045920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -تورينو بالست  -تورينو للصناعات البالستيكية  -عبد الهادي  ابو نحله وشريكه  

 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -  6المنطقة الصناعية  أ  09/  096القطعة  رقم 

 07 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5الدهانات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 07العبوات البالستيكية الواردة بالفئة رقم   - 07الفئة 
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 جريدة 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 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    4049940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -تورينو بالست  -تورينو للصناعات البالستيكية  -عبد الهادى ابو نحلة وشريكة 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مضان مدينة العاشر من ر - 6( المنطقة الصناعيه أ09/096قطعه رقم  

 07 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5الدهانات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 07العبوات البالسيكية الواردة بالفئة  - 07الفئة 
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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 
 

    4004320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ثمار لالستيراد والتصدير  -ح محمد بكر احمد ممدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديده  -التجمع االول  -المجاورة العاشرة  04409قطعه  5شقه  5فيال 

 القاهرة

 92 - 07 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05كاوتش السيارات بالفئة   - 05الفئة 

 07المطاط بالفئة   - 07الفئة 

 05فى مجال المطاط وكاوتش السيارات بالفئات  92استيراد وتصدير بالفئه  - 92الفئة 

 ،07 
 

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 
 

    4930059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/47/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -يسرى حسين ابراهيم احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 درب السكة الحديد عزبه بالل الشرابيه 50

 52 - 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الشنط والكابات بالفئة  - 09الفئة 

 52المالبس بجميع انواعها بالفئة  - 52الفئة 
 

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 
 

    4000665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -جو فارما للتجارة الدولية و التوزيع  -اسامة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا القاهره -شارع شبرا  074

 59 - 52 -55 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع منتجات الفئة  - 55الفئة 

 52جميع منتجات الفئة  - 52الفئة 

 59جميع منتجات الفئة  - 59الفئة 
 

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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4009097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أكتوبر  6 بالحى الثالث _ المجاورة األولى _ مدينة 79بالعمارة  0الدور األرضى رقم 

  _ الجيزة

 52 - 50 -59 -55 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 55جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 55الفئة 

 دون غيرها 59جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 59الفئة 

 دون غيرها  50جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 50الفئة 

 دون غيرها 52اردة بالفئة جميع المنتجات الو  - 52الفئة 
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 جريدة 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 
 

    4997559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -كايكو تريد  -ياسر طة حسين ابو المكارم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -ريوطيه فيصل ش بغداد من ش جالل اللبينى الم0

 52 - 50 -59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59جميع منتجات الفئه   - 59الفئة 

 50جميع منتجات الفئه   - 50الفئة 

 52جميع منتجات الفئه  - 52الفئة 
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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 
 

    4935760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/46/5403 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابو رواش -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  - 59الكيلو 

 97 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5دهانات السيارات الواردة بالفئة رقم   - 5الفئة 

  97اء مراكز خدمه صيانة المركبات الواردة بالفئة رقم انش - 97الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    4045903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة و منظمة بموجب قوانين النمسا  -افت لينزينغ اكتيينغيسيلش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النمسا -لينزينغ    590964-ويركستر  

 52 - 50 -05 : المةــــــات العـــفئ
 

الطائرات، المركبات الجوية، مقاعد الخطوط الجوية مع خاصية التدليك،  - 05الفئة 

هة تلقائيًا، لوحات معلومات السيارات، إطارات مقاعد الطائرة، المركبات الموج

السيارات، السيارات، المركبات، مساند ظهر ُمكيَّفة لالستخدام في المركبات، مساند 

ظهر مقاعد السيارة، سروج دراجات، قوارب، ألواح هياكل للسيارات، مرتبات الحذاء، 

يارات التخييم، مركبات مقاعد دلو للسيارات، كابينات التلفريك، عربات الكارافانات، س

التخييم، الستائر لشاحنات البيك اب، مقاعد سالمة السيارة لألطفال، مظالت مقعد 

السيارة، مسخرات مقعد السيارة، جيوب مقاعد السيارة، مقاعد السيارة، جيوب للسيارة، 

مقطورات سكنية، مقطورات النقل، مقاعد السالمة لألطفال لالستخدام في المركبات، 

ت، قطمرانات، وسائد لألطفال لمقاعد السيارة، مقاعد حمل لألطفال لالستخدام في سيارا

المركبات، مساند األطفال لمقاعد السيارة، مسخرات السالمة لألطفال لمقاعد السيارة، 

مقاعد دراجات األطفال، مقاعد سيارات األطفال، أحزمة أمان لألطفال مخصصة 

ال للمركبات، المركبات التجارية، لوحات المفاتيح لالستخدام في المركبات، مقاعد األطف

بصفتها أجزاء داخلية من السيارات، مقاعد السيارات المكشوفة، أغطية مقاعد 

السيارات، وسائد ُمكيَّفة لالستخدام في المركبات، وسائد ُمكيَّفة لالستخدام مع مقاعد 

سائق، السيارات  السيارات، لوحات القيادة، سيارات ذاتية التحكم، سيارات بدون

الكهربائية، عربات السكك الحديدية الكهربائية، الكراسي المتحركة، طائرات تعمل 

بالكهرباء، حافالت تعمل بالكهرباء، مركبات برية تعمل بالكهرباء، المركبات ذات 

المحركات الكهربائية، الزوارق المائية التي تعمل بالكهرباء، أغطية لوحات القيادة 

اند القدمين لعربات األطفال، مساند القدمين للكراسي المتحركة، بطانات للمركبات، مس

لمنطقة البضائع في المركبات، بطانات أسرة الشاحنات، سيارات خاليا الوقود، عربات 

السكك الحديدية المعلقة، صناديق القفازات للسيارات، صناديق القفازات للمركبات، 

جرها الخيول، الطائرات المائية، عربات مساند الرأس لمقاعد السيارات، عربات ت
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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

األطفال الرضع مع دعامات قابلة لإلزالة، األلواح الداخلية للمركبات، الحقائب الداخلية 

للسيارات، التجهيزات الداخلية للسيارات، أجزاء التجهيزات الداخلية للسيارات، عربات 

ياضات المائية، أغطية جلدية لألشخاص المعاقين، الطائرات النفاثة، المركبات النفاثة للر

لمقاعد المركبات، أغطية جلدية للمركبات، القوارب الترفيهية، بطانات للسيارات، 

حافالت صغيرة، البيوت المتنقلة ]الكارافانات[، حافالت السيارات، سيارات سباق 

السيارات، سيارات المياه، سروج الدراجات النارية، سيارات السباق، واقيات الطين 

غيار المركبات األرضية[، واقيات الطين، حافالت السفر، عربات الركاب  ]قطع

]عربات السكك الحديدية[، سيارات الركاب ، سفن الركاب، قطارات الركاب، عربات 

أطفال تتضمن أسرة، قوارب نفاثة شخصية، مقاعد أمان للحيوانات األليفة لالستخدام في 

 5ئية للسيارات، إطارات هوائيةالمركبات، طائرات بدون طيار، إطارات هوا

للسيارات، مقاعد أطفال محمولة للسيارات، مقاعد أطفال محمولة للسيارات، زوارق 

سريعة، أغطية واقية لمقاعد السيارات، أغطية واقية لمقاعد المركبات، تصميمات 

دات داخل المركبات، كراسي متحركة  داخلية واقية للمركبات، بطانات واقية للمنجَّ

خدام مع أسّرة الحمل، مقاعد سيارات السباق، عربات السكك الحديدية، عربات لالست

السكك الحديدية، سيارات السكك الحديدية، مقطورات السكك الحديدية، قوارب النفاثة 

الترفيهية، عربات السكك الحديدية التي يتم التحكم فيها عن بعد، المركبات التي يتم 

ددة، بطانات السقف للمركبات، أغطية السرج تشغيلها عن بُعد، اإلطارات المج

للدراجات، أكياس السروج للدراجات، سروج الدراجات، الدراجات أو الدراجات 

النارية، أحزمة األمان لمقاعد المركبات، مسخرات السالمة لسباق السيارات، مساند 

ألطفال في السالمة لالستخدام في المركبات، مقاعد السالمة المعدلة لالستخدام من قبل ا

المركبات، مقاعد السالمة لألطفال لالستخدام في المركبات، مقاعد السالمة للرضع 

واألطفال للمركبات، مقاعد السالمة للمركبات، المراكب الشراعية، المراكب البحرية، 

الطائرات المائية، أغطية المقاعد لالستخدام في السيارات، أغطية المقاعد للسيارات، 

مقاعد الطائرات، وسائد المقعد لمقاعد القوارب، وسائد المقعد لمقاعد وسائد المقعد ل

المركبات البرية، وسائد المقعد لمقاعد المركبات، وسائد المقعد لمقاعد المركبات المائية، 

مسخرات سالمة المقعد للسيارات، مقاعد للسيارات المائية، مقاعد لعربات السكك 

مركبات، مقطورات النوم، سيارات الثلج، الحديدية، مسخرات األمان لمقاعد ال

اإلطارات المسننة للسيارات، السيارات الرياضية، اللوحات المضادة للرذاذ للسيارات، 

واقيات الشمس وأقنعة للسيارات، واقيات الشمس ]أجزاء السيارة[، واقيات الشمس 

ارات، للمركبات، ستائر الشمس الُمكيّفة للسيارات، فتحة السقف للسيارات، اإلط

القطارات ]المركبات[، لوحات تنسيق لهياكل المركبات، إطارات للمركبات الزراعية، 

إطارات للطائرات، اإلطارات للمركبات التجارية، إطارات الدراجات النارية، إطارات 

للشاحنات، المركبات غير المأهولة، مواد التنجيد للسيارات، مواد التنجيد لمقاعد 

د للسيارات، مقاعد سيارات معززة لألطفال، ألواح األبواب في السيارات، مواد التنجي

السيارة، أبواب السيارة، أغطية مساند الرأس ألسرة حمل األطفال في المركبات، حزام 

أمان السيارة لمقاعد السالمة لألطفال، حزام أمان لعربة األطفال، مساند أمان السيارة 

السيارة، مقاعد السيارة، إطارات السيارات، لالستخدام مع مقاعد السالمة، أغطية مقاعد 

المركبات، المركبات الخاصة بالمعاقين، المركبات البرية أو الجوية أو المائة أو 

السككية، المركبات البحرية، مركبات المعاقين التي تقل فيها الحركة، مركبات السفر 

السكك  عن طريق الجو، مركبات السفر عن طريق البر، مركبات السفر عن طريق

الحديدية، مركبات السفر عن طريق المياه، مركبات لالستخدام على األرض، السفن 

]القوارب والبواخر[، المركبات المائية، وسائد الكراسي المتحركة، الكراسي المتحركة، 
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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

-------------(.  05أقنعة الزجاج األمامي ]أجزاء السيارة[، اليخوت والواردة بالفئة ) 

--------------------------------------------------------- 

أقمشة من األلياف لالستخدام في صناعة بطانات الحقائب، أقمشة من األلياف  - 50الفئة 

لالستخدام في صناعة بطانات األحذية، أقمشة بطانية من الكتان لألحذية، أقمشة بطانية 

طع نسيج من القماش لألحذية، قطع من النسيج لالستخدام في صناعة األحذية، ق

 (. 50لالستخدام في صناعة األحذية والواردة بالفئة ) 

أحذية الصيادين، أحذية التزلج، أحذية السباحة، أحذية ألعاب رياضية، أحذية  - 52الفئة 

باليه، أحذية الرقص الثنائي، أحذية بيسبول، أحذية كرة السلة، أحذية شاطئية، أحذية 

بولينج، أحذية مالكمة، أحذية قماش، مرابط لألحذية  )أحذية أطفال صوفية(، أحذية

الرياضية، أحذية ركوب الدراجات، أحذية الرقص، أحذية بدون كعب، أحذية سطح 

السفينة، أحذية اللباس الرسمي، أحذية القيادة، أحذية أو الصنادل خشبية، جفال، أحذية 

أحذية الجمباز، أحذية  مسطحة، أحذية كرة الطائرة، أحذية كرة القدم، أحذية الجولف،

كرة اليد، قطع الكعب لألحذية، أحذية الكعب العالي المخفي، أحذية الكعب العالي، أحذية 

المشي لمسافات طويلة، أحذية الهوكي، أحذية األطفال الرضع، النعال ]لألحذية[، نعال 

م، لألحذية، أحذية الركض، أحذية األطفال المحبوكة، أحذية جلدية، أحذية لالستجما

أحذية تسلق الجبال، أحذية تمريض، أحذية بنعال عالية، أحزمة لربط األحذية، أحذية 

المطر، أحذية ركوب الخيل، أحذية الرول، األحذية المطاطية، أحذية الركبي، أحذية 

الجري، الصنادل واألحذية الشاطئية، أغطية األحذية عدا المستخدمة ألغراض طبية، 

لمستخدمة لتقويم العظام، نعال األحذية، نعال لإلصالح نعال داخلية لألحذية عدا ا

األحذية، أربطة األحذية، األجزاء العلوية لألحذية، أحذية، أحذية للباس غير الرسمي، 

أحذية للكرة الطائرة، أحذية للرّضع، أحذية للزي غير الرسمي، أحذية بأشرطة تثبيت، 

أحذية االنزالق، أحذية الجليد، أحذية أحذية التزحلق على الجليد وأجزاؤها، أحذية تزلج، 

كرة القدم، أحذية الركض، األحذية الرياضية، مقويات لألحذية، أحذية رقص تاب، 

أحذية تنس، ألسنة لألحذية، أحذية المضمار والميدان، أحذية تدريب، أحذية كرة 

خشبية الطائرة، أحذية المشي، أحذية مضادة للماء، أحذية نسائية، أحذية خشبية، أحذية 

 (. 52]لباس القدم[ ، أحذية العمل، أحذية اليوغا. والواردة بالفئة ) 
 

 5952513العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 

وغيرها 
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 جريدة 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 
 

    4009099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6بالحى الثالث _ المجاورة األولى _ مدينة  79بالعمارة رقم  0الدور األرضى رقم 

  أكتوبر _ الجيزة

 53 - 59 -57 -56 : المةــــــات العـــفئ
 

 56جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 56الفئة 

 57جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 57الفئة 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 59الفئة 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 53الفئة 
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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 
 

    4049246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عالء للحالوة الطحينية -عالء ابراهيم سعيد عبد العال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حاره عبد الحميد ابو العال حلوان القاهرة  9

 94 - 53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53الحالوة الطحينيه بالفئة  - 53الفئة 

 94ه الواردة بالفئة الطحين - 94الفئة 
 

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 
 

    4002733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -محمد ابراهيم محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 00محل  - 003بلوك  -مساكن الزاويه 

 94 - 53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع منتجات الفئة رقم  - 53الفئة 

 94جميع منتجات الفئة رقم  - 94الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4903370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/40/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ش م م  -هاى كيك -شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شركة الشمعدان الدخيله  ام زغيو االسكندريه

 90 - 94 -53 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 53الفئة 

 دون غيرها 94جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 94الفئة 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 
 

    4903377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/40/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -هاى كيك )ش.م.م(   -شركه ماوراء البحار للمنتجات الغذائيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -ام زغيو  -الدخيله  -شركة الشمعدان 

 90 - 94 -53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  رقم  - 53الفئة 

 94جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 94الفئة 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 
 

    4903390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/40/5407 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ش م م  -هاى كيك -شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شركة الشمعدان الدخيله  ام زغيو االسكندريه

 90 - 94 -53 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 53ئة الف

 دون غيرها 94جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 94الفئة 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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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 
 

    4004065 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ارابتك تريدنج كوربوريشن   -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية   -أ عمارات الشرق للتأمين   5

 90 - 94 -53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع منتجات الفئة رقم  - 53لفئة ا

 94جميع منتجات الفئة رقم  - 94الفئة 

 90جميع منتجات الفئة رقم  - 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 
 

    4009927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -تريديفاى للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 _ مدينة نصر _ القاهرة  042وحدة  04الدور  5_ مدخل  0مبنى السراج مول _ برج 

 90 - 53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 53الفئة 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 90الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -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 
 

    4005209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 االسكندريه  - 95بلوك  - 0قطعه  -المنطقه الصناعيه الرابعه  -برج العرب الجديده 

 90 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 94الفئة 

 90جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    4005006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -شركة ام اس كوميرشيال كايمان ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جورج تاون  009سى او جينيسز ترست & كوربيرت سيرفسز ال تى دى ص ب 

 جزر كايمان 0046ى واى جراند كايمان ك

 95 - 94 -53 -59 -52 : المةــــــات العـــفئ
 

 52جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 52الفئة 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 59الفئة 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 53الفئة 

 94جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 94الفئة 

 95جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 95الفئة 
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 جريدة 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 
 

    4004060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية   -أ عمارات الشرق للتأمين   5

 99 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 95الفئة 

 99جميع المنتجات 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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    4000003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -شركة ديفارت الب لالدوية  -شادى عبد اللطيف الظاهر وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االتحاد ابو قير قسم المنتزة االسكندريه 97

 95 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2شراب مكمل غذائى مدعم بالفيتامينات والمعادن ادويه وجميع منتحات الفئة  - 2الفئة 

 دون غيرها

مياه غازيه مدعمه بالفيتامينات والمعادن مياه معدنيه عصائر وجميع منتجات  - 95الفئة 

 دون غيرها 95الفئة 
 

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

العالمة مرتبطة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -حدة 

وغيرها 931535مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 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 
 

    4000054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/40/5454 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -شركة ديفارت الب لالدوية  -شادى عبد اللطيف الظاهر وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش االتحاد ابو قير قسم المنتزة االسكندريه 97

 95 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2لفئة شراب مكمل غذائى مدعم بالفيتامينات والمعادن ادويه وجميع منتحات ا - 2الفئة 

 دون غيرها

 

مياه غازيه مدعمه بالفيتامينات والمعادن مياه معدنيه عصائر وجميع منتجات  - 95الفئة 

 دون غيرها 95الفئة 

 
 

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

العالمة مرتبطة  -لتنازل عن البيان التجارى على حدة ا -عن الحروف فى الوضع العادى كال على حدة 

931535مع العالمة 
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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 
 

    4044063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/04/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اس كا لالدوية  -اميرة عبد المنعم نحمود العنانى وشركاءها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهره الجديده  -شارع دار مصر االندلس التجمع الخامس  59شقة  56العقار رقم  

 القاهره

 04 - 2 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 04جميع المنتجات بالفئة  - 04الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الشاهين جروب فوودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -بالمنطقه الصناعيه االولى  09454بلوك   -05 - 0القطعه رقم

  محافظه القليوبيه

 09 - 93 -92 -99 -95 -90 -94 -53 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

  06جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 06الفئة 

 53جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 53الفئة 

 94رده بالفئه جميع المنتجات الوا - 94الفئة 

 90جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 90الفئة 

 95جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 95الفئة 

  99العصائر الوارده بالفئه  - 99الفئة 

  90 - 94 - 06فى مجال الفئات  92االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  - 92الفئة 

  90 - 94 - 06فى مجال الفئات  93ه التعبئه و التغليف الوارد بالفئ - 93الفئة 

  09جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى
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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 
 

    4005063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فوودز الشاهين جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظه  -مدينه العبور  -بالمنطقه الصناعيه االولى  09454بلوك  0-05القطعه رقم 

 القليوبيه 

 09 - 93 -92 -99 -90 -94 -53 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 هادون غير06جميع منتجات الوارده بالفئه  - 06الفئة 

 دون غيرها 53جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 53الفئة 

 دون غيرها 94جميع منتجات الوارده بالفئه  - 94الفئة 

 دون غيرها 90جميع منتجات الوارده بالفئه  - 90الفئة 

 دون غيرها 99العصائر الوارده بالفئه  - 99الفئة 

دون  90 - 94 - 06مجال الفئات فى  92االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  - 92الفئة 

 غيرهم

دون  90 - 94 - 06فى مجال الفئات  93التعبئه و التغليف الوارد بالفئه  - 93الفئة 

 غيرهم

 دون غيرهم 09جميع خدمات الوارده بالفئه  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف 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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    4990975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/40/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -فور برودكشن  -شركة تن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -يوليو  56شارع  023

 00 - 92 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06شركة الصور الفوتوغرافية بالفئة مطبوعات ال - 06الفئة 

  92خدمات الدعاية و االعالن الواردة بالفئة  - 92الفئة 

 00تنظيم الحفالت الخدمات الترفيهية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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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 
 

    4523022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5400 

 :جيلالتس إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة قائمة  -جيجلز  -الشركة الدولية لتجارة المالبس الجاهزة 

 90لسنة  023ومؤلفة طبقا لقانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة الجديدة  -ش غالب حموده العتيبي  9

 05 - 00 -92 -50 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  06يع المنتجات الوارده بالفئة جم - 06الفئة 

 دون غيرها  50جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 50الفئة 

  50،  06فى مجال الفئات  92خدمات الفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها  00جميع خدمات الفئة  - 00الفئة 

 دون غيرها 05جميع خدمات الفئة  - 05الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    4006963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -احمد فوزي حامد علي سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  6مدينه  -الشيخ زايد  9ز محل رقم  00ع  9مج   9الحى 

 09 - 92 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 

 92التسويق االلكتروني والدعايه واالعالن الوارد بالفئة رقم  - 92الفئة 

خدمات توفير االطعمه والمشروبات مطاعم وكافيهات وجميع خدمات الفئة   - 09الفئة 

 09رقم 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -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 
 

    4006297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ايزي بيزنس سوليوشن لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -المنطقة الثانية  -حي ثان  054 -الدور االرضي 

 القاهرة

 92 - 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 06الفئة 

 92التوريدات العموميه الوارده بالفئه  - 92الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4002260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -نجمة الشرق االوسط للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األردن -الطابق الثاني، افينيو مول، الصويفية، عمان  

 92 - 52 -09 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو  - 00الفئة 

وقت وأدوات قياس الوقت المطلية بها غير الواردة في فئات أخرى، أدوات قياس ال

الدقيقة، أساور، دبابيس للزينة، قالئد سلسلية، أقراط ، علب للمجوهرات، قالئد، حلي، 

خواتم، حلي صغيرة، خلخال، أحزمة، أساور للحقائب، حلي متدلية، زمامات )مرابط( 

أكمام ، ميداليات كبيرة، حلي فضية ، ساعات، أشغال فنية من معادن نفيسة، ساعات يد؛ 

اعات حائط وساعات جيب وساعات يد كهربائية؛ سيور لساعات اليد؛ سالسل س

ساعات؛ آالت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد؛ علب ساعات؛ أدوات قياس الوقت 

  00الدقيقة؛ مجوهرات مقلّدة ]مجوهرات غير ثمينة[؛ قداحات )والعات( الواردة بالفئة 

صناعية والمنتجات المصنوعة من هذه المواد الجلود المدبوغة والجلود ال - 09الفئة 

غير الواردة في فئات اخرى، المحافظ، حافظات بطاقات التأمين، حافظات بطاقات 

العمل، حامالت المفاتيح، محافظ للمفاتيح، حقائب السفر، محافظ النقود المعدنية، محافظ 

ادة للماء، جلدية للوثائق واالوراق، حقائب مالبس سفرية، حقائب ظهر، حقائب مض

حقائب للطيران، الشماسي، حقائب رياضية، حقائب الكتب، حقائب تحمل على الكتف، 

 09الجزادين. الواردة بالفئة 

مالبس المعني بها البناطيل، الجاكيتات، معاطف خارجية، المعاطف،  - 52الفئة 

التنانير، بدالت، اثواب من الصوف ]مالبس[، صدريات، قمصان، بلوزات، فساتين، 

سراويل قصيرة، بيجامات، قمصان صوفية، جينز، مالبس ضد المطر، ثياب البحر، 

اثواب سباحة؛ المالبس الرياضية، مالبس لألطفال؛ مالبس كتان ]مالبس[ المعني بها 

سراويل تحتية، مشدات للصدر، سراويل؛ جوارب قصيرة؛ لباس القدم المعني بها 
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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

المشي، الجوارب؛ اغطية للرأس؛ قفافيز، األحذية، الصنادل، أحذية ضد الماء، أحذية 

جوارب طويلة، احزمة، عباءات، أوشحة، شاالت، ياقات، ربطات عنق. الواردة بالفئة 

52 

خدمات الدعاية و االعالن؛ ادارة االعمال؛ توجيه االعمال؛ تفعيل النشاط  - 92الفئة 

يع بالجملة المكتبي؛ خدمات االستيراد والتصدير والتوزيع والتصنيع؛ خدمات الب

والمفرق، خدمات البيع عن طريق االنترنت والمواقع االلكترونية ؛ خدمات البيع عن 

 92بعد؛ عرض وبيع السلع. الواردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4009509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد  -محمد حسين أبو غالون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ميدان االسماعيليه  -ش عثمان بن عفان  06

 92 - 52 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 52ه بالفئه جميع المنتجات الوارد - 52الفئة 

 دون غيرها 52فى مجال الفئه  92جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 92الفئة 
 

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

514113
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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 
 

    4000606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة نيلكو انترناشونال للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش مصطفي النحاس  25

 92 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 59الفئة 

 59في مجال الفئة  92االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 92ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة نيلكو انترناشونال للتجارة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش مصطفي النحاس  52

 92 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 59جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 59الفئة 

 دون غيرها 59في مجال الفئة  92االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العال
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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 
 

    4000609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - مدينة نصر -ش مصطفي النحاس  52

 92 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 59الفئة 

 59في مجال الفئة  92االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 
 

    4000655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة نيلكو انترناشونال للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش مصطفي النحاس  52

 92 - 59 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 59جات الواردة بالفئة جميع المنت - 59الفئة 

 دون غيرها 59في مجال الفئة  92االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

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 
 

    4047666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بيف فريش لتجارة المواد الغذائية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -منطقة الصناعات الصغيرة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  50القطعة 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 92 - 90 -53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53اللحوم المطهية والمجمدة ومشتقتها بالفئة رقم  - 53الفئة 

 90اللحوم الطازجة الواردة بالفئة  - 90الفئة 

 90,  53في مجال الفئات  92االستيراد والتصدير بالفئة  - 92الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4990553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميت اند مور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -شيراتون  -الدور الثانى  -جاردينز  -هليوبوليس  99مبنى 

 92 - 53 : المةــــــات العـــفئ
 

 53منتجات اللحوم الواردة بالفئة رقم  - 53الفئة 

 53فى مجال منتجات اللحوم بالفئة  92خدمات البيع الواردة بالفئة  - 92الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -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 
 

    4000926 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه   -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

(  09457بلوك ) 9 - 5 - 0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور   -المنطقة الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 5الفئة 

شب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، حفظ الخ

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

ستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية التلوث أو الترسبات ، دهانات أسب

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

ة مانعة للتسرب للهياكل ، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسي

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  45طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) 

 5( فى مجال الفئة رقم  92اإلستيراد والتصدير الواردة بالفئة )  - 92الفئة 
 

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

وغيرها  811141العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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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 
 

    4000927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -لشركة االلمانية اللبنانية للصناعة ا

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  09457بلوك ) 9 -5-0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 5لفئة ا

حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

ـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو والفنانين ، مثبتات للدهان

التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية 

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

، معاجين ، مغلظات الدهانات  ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان

، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل 

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  45ة ) طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئ

 ( 45( في مجال الفئة )  92اإلستيراد والتصدير الوارد بالفئة رقم )  - 92الفئة 
 

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

                                                         التنازل عن البيان التجارى                        -وغيرها  811141العالمة 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 
 

    4000929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه   -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

  بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( المنطقة  09457بلوك ) 9-5 -0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور  -الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 5الفئة 

خشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، حفظ ال

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

بستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية التلوث أو الترسبات ، دهانات أس

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

ية مانعة للتسرب للهياكل ، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيس

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  45طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) 

 5( فى مجال الفئة رقم  92اإلستيراد والتصدير الوارد بالفئة )  - 92الفئة 
 

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

وغيرها  811141العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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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 
 

    4000923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -لشركة االلمانية اللبنانية للصناعة ا

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  09457بلوك ) 9 -5 -0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور   -المنطقة الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 5الفئة 

حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

انـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو والفنانين ، مثبتات للده

التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية 

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ان ، معاجين ، مغلظات الدهانات ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الده

، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل 

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  45فئة ) طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات ال

 5( فى مجال الفئة رقم  92اإلستيراد والتصدير الواردة بالفئة رقم )  - 92الفئة 
 

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

وغيرها  811141العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    4000964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  09457بلوك ) 9  -5 -0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء ومواد  - 5الفئة 

حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة  معادن

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

التلوث أو الترسبات ، دهانات أسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية 

وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ،  ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ، طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل 

اء ) ملونات أو دهانات ( ، القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيض

 (.  45طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) 

 5( فى مجال الفئة رقم  92اإلستيراد والتصدير الواردة بالفئة )  - 92الفئة 
 

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

وغيرها  811141العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    4000960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

توصية شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه   -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  09457بلوك ) 9 -5 -0و القطعة رقم  09457بلوك  9قطعة رقم  20شارع 

 مدينة العبور   -المنطقة الصناعية االولى 

 92 - 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ومواد  الدهانات ) البويات ( والورنيش والالكيه ، مواد الوقاية من الصداء - 5الفئة 

حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت األلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

معادن في شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 

والفنانين ، مثبتات للدهانـات ، دهانات ألومنيـوم ، أصباغ ، دهانات مضادة للتلف أو 

ت ، دهانات أسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية التلوث أو الترسبا

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة في وسط غير مائي ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت األلوان ، أساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

طالءات تأسيسية مانعة للتسرب للهياكل  ، طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات ،

القاعدية للمركبات، مثبتات لأللوان المائية ، أصباغ بيضاء ) ملونات أو دهانات ( ، 

 (.  45طالءات لألخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت ألوان الخشب وكافة منتجات الفئة ) 

 5فئة رقم ( فى مجال ال 92اإلستيراد والتصدير الوارد بالفئة )  - 92الفئة 
 

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

وغيرها  811141العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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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 
 

    4047293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/45/5454 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة مساهمه مصرية -ديفارت الب للصناعات الدوائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -التجمع الخامس -المنطقة االولى - 9ش 079فيال 

 92 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 شيكوالته سائله وصلبه معجون شيكوالته حبيبات شيكوالته دون غيرها - 94الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن وخدمات عرض السلع وخدمات البيع عبر وسائل  - 92ة الفئ

االتصاالت وخدمات االستيراد والتصدير بوصفها من االعمال التجاريه فى مجال 

 92منتجات الشيكوالته السائله والصلبه ومعجون الشيكوالته وحبيبات الشيكوالته بالفئة 

 ( 94دون غيرها ) فى مجال 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 
 

    4047204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ديفارت الب للصناعات الدوائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  - 9ش 079فيال 

 92 - 95 : المةــــــات العـــفئ
 

 95المشروبات غير الكحوليه بالفئة  -مياة غازية  -مياه معدنيه  -عصائر  - 95الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن وخدمات عرض السلع وخدمات البيع عبر وسائل  - 92الفئة 

صاالت وخدمات االستيراد والتصدير بوصفها من االعمال التجاريه الواردة بالفئة االت

  95المشروبات غير الكحوليه بالفئة  -مياة غازية  -مياه معدنيه  -فى مجال عصائر  92
 

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

مها مجمعةباستخدا
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 جريدة 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 
 

    4047492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -شركة ميدراج  -شركة محمد عبد الله محمود احمد شاهين وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ثان  -بملك حنان محسن محمد على  -له بجوار المغس -ش مجمع المحاكم  96

 حى شرق الدقهليه  -المنصورة 

 93 - 92 -04 -2 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 

المبيدات  -المطهرات  -االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية  - 2الفئة 

 2ة رقم المنزليه الواردة بالفئ

 04المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 04الفئة 

 92التوكيالت الواردة بالفئة رقم  - 92الفئة 

 04- 2 - 9فى مجال الفئات  93التعبئة الواردة بالفئة رقم  - 93الفئة 
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية 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 
 

    4936030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية -السهم الذهبى لالستثمارات الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مدينة السادات  - 00سوق المنطقة  93وحدة 

 97 - 96 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05فى مجال الفئة  92تجارة السيارات وتاجيرها بالفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 96االستثمار العقارى بالفئة  - 96الفئة 

 دون غيرها 97المقاوالت العامة بالفئة  - 97الفئة 
 

تعهد مالك  -التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

العالمة باستخدامها مجمعة 
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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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    4046570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -اجواد للتنمية العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقه التاسعه  -الدور الرابع ش مصطفى النحاس  045وحده  90بلوك  04عماره 

 لقاهره  ا -مدينه نصر  -حى شرق 

 97 - 96 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92تقديم استشارات و اقامه و تنظيم المعارض الوارد بالفئه  - 92الفئة 

  96االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 96الفئة 

  97استصالح االراضى الوارد بالفئه رقم  - 97الفئة 
 

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

التنازل  -كال على حدى فى الوضع العادى   D Aالتنازل عن الحروف ايه دى  -باستخدامها مجمعه 

عن البيان التجارى 
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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 
 

    4000564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/46/5454 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ويفيكس للصيانة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -الزقازيق ثان  -المساكن التعاونية  -ش الجزائر  9 

 97 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 7, 3في مجال الفئات  92توريد كافة اجهزة المراقبة واالنذار الواردة بالفئة  - 92الفئة 

,00 

االصالح وصيانة لالجهزة الكهربائية وااللكترونية والمنزلية الواردة بالفئة  - 97الفئة 

97 
 

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 
 

    4000466 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

09/49/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -تليوير للتكنولوجيا وخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل  -الزمالك  -045شقة  -الدور االول  -ش الجباليه  3

 05 - 00 -99 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الدعايه و االعالن الوارد بالفئة رقم  - 92فئة ال

 99خدمات الفئة رقم  - 99الفئة 

 00خدمات الفئة رقم  - 00الفئة 

 05خدمات الفئة رقم  - 05الفئة 
 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة ام اس كوميرشيال كايمان ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تاون  جورج - 009ص ب  -سى/ او جينيسز ترست & كوربيرت سيرفسز ال تى دى 

 جزر كايمان  - 0046جراند كايمان كى واى  -

 02 - 09 -05 -00 -99 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 92الفئة 

 99جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 

 05دمات الواردة بالفئه رقم جميع الخ - 05الفئة 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 
 

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 
 

    4002297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -ايجيست للحاصالت الزراعية  -محمد حامد الدسوقى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مريوط  -ناحية الجالء  -مزرعة الجالء  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  20ك 

 االسكندرية  -العامرية 

 93 - 92 -90 -53 : مةالــــــات العـــفئ
 

 53منتجات الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة بالفئة  - 53الفئة 

منتجات الحاصالت الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب والفواكة  - 90الفئة 

 90والخضروات الطازجة والبذور بالفئة 

المنتجات الواردة بالفئة  في مجال 92خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 92الفئة 

(53  ,90) 

في مجال  93خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع الوارد بالفئة  - 93الفئة 

 ( 90,  53المنتجات الواردة بالفئة )
 

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

ةباستخدامها مجمع
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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 
 

    4009623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -عمان لتعبئة المواد الغذائية  -طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازي  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لمحمدى عالم مركز طلخا _ الدقهلية نبروة _ البر الشرقى بملك/ يوسف ا

 93 - 92 -94 : المةــــــات العـــفئ
 

 و جميع منتجات الفئة  94الشاى و البن و السكر الوارد بالفئة  - 94الفئة 

 94فى مجال الفئة  92خدمات إستيراد الشاى و البن و السكر الواردة بالفئة  - 92الفئة 

فى مجال  93الشاى و البن و السكر الواردة بالفئة خدمات تعبئه و تغليف  - 93الفئة 

 94الفئة 
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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 
 

    4000720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع مصدق   96

 93 - 97 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92الدعاية و االعالن و خدمات تسويقيه بالفئة  - 92الفئة 

 97المقاوالت العامة بالفئة  - 97الفئة 

 93الخدمات السياحيه بالفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن العاصمة الجديدة كال  -باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      

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 
 

    4000722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -شارع مصدق   96

 93 - 97 -92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92الدعاية و االعالن و خدمات تسويقيه بالفئة  - 92الفئة 

 دون غيرها 97المقاوالت العامة بالفئة  - 97الفئة 

 دون غيرها 93الخدمات السياحيه بالفئة  - 93الفئة 
 

التنازل عن نيو كابيتال على حدة  -:      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 
 

    4969909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/49/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسيةفرد مصرى ال -كريم الرحله الستراد والتصدير  -اشرف عبد اللطيف علي خلف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجوار مخزن المواد الغذائيه بملك/ ابراهيم عبد العزيز محمد سعد مركز  -محله زياد 

 سمنود الغربية 

 93 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

  53في مجال الفئة  92االستراد والتصدير الوارده بالفئة  - 92الفئة 

  53في مجال الفئة  93الوارده بالفئة  التعبئه والتغليف - 93الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ريف مصر  -الشركة العربية لتطوير وادارة المشروعات )وفاء مبروك وشركائها ( 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة 300ش خضر التونى شقة  56

 93 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 90 - 94فى مجال الفئات  92تسويق وتوريد المواد الغذائيه بالفئة رقم  - 92الفئة 

 90 - 94فى مجال الفئات  93التعبئة والتغليف بالفئه رقم  - 93الفئة 
 

منح الطالب حقب 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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4006979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -كناوف ايجيبت ال بي  -كناوف المحدودة وشريكتها 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم المعادي  - 59أ شارع  6بالعقار رقم  -الدور الثاني   - 0الشقة رقم 

 93 - 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 (03في مجال الفئة )  92جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 92الفئة 

 (03في مجال الفئة )  93جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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

519325العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    4042227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/05/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -االلمانية جرو  لالستيراد والتصدير  -عيل  عماد محمد محمد اسما

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -امتداد شارع عبد الحميد بدوى  -عمارات النصر   2عقار 

 92 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 

 9فى مجال الفئة  92والتصدير وجميع خدمات الفئة رقم واالستيراد   - 92الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    4000402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/46/5454 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 -شركة بيوتى اند بياند انترناشيونال لتصنيع وتجارة االدوية والمستحضرات الطبية 

 شركه مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديده  -متفرع من شارع مجدى سالمه تقسيم الالسلكى  - 2عماره رقم 

 القاهره 

 92 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9جميع منتجات الفئة  - 9ة الفئ

 9في مجال الفئة  92جميع خدمات الفئة  - 92الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 
 

    4047433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

تشركة توصية  -شركة ديفارت الب لالدوية  -شادى عبد اللطيف الظاهر وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية   -قسم المنتزة  -ابو قير   -شارع االتحاد   97

 92 - 94 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ادوية وجميع منتجات الفئة رقم  -ت غذائية مكمال - 2الفئة 

حبيبات شيكوالتة وجميع منتجات الفئة  -معجون شيكوالتة  -شيكوالتة سائلة  - 94الفئة 

94 

خدمات الدعاية واالعالن وخدمات عرض السلع وخدمات البيع عبر وسائل  - 92الفئة 

تجارية وكلها واردة االتصاالت وخدمات االستيراد والتصدير يوصفها من االعمال ال

 94والفئة  2في مجال الفئتين  92بالفئة 
 

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 
 

    4047040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة ديفارت الب لالدوية  -الظاهر وشركاة  شادى عبد اللطيف

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية   -قسم المنتزة -ابو قير  -ش االتحاد  97

 92 - 94 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ادوية وجميع منتجات الفئة  -مكمالت غذائية  - 2الفئة 

حبيبات شيكوالتة وجميع منتجات الفئة  -معجون شيكوالتة  -ة شيكوالتة سائل - 94الفئة 

94 

خدمات الدعاية واالعالن وخدمات عرض السلع وخدمات البيع عبر وسائل  - 92الفئة 

االتصاالت وخدمات االستيراد والتصدير يوصفها من االعمال التجارية في مجال 

 92وكلها واردة بالفئة  94والفئة  2الفئتين 
 

844425ات        :       العالمة مرتبطة بالعالمة رقم االشتراط
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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 
 

    4936600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/49/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

فيت اليف لالدويه البيطريه واللقاحات واستيراد  -هاني محمد عبد القادر الجارحي 

 فرد مصرى الجنسية -بيطريه واللقاحات وتصدير االدويه ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن البنك كيمان فارس بندر الفيوم ملك رجاء عبد الحليم ابراهيم مدينه الفيوم  

 الفيوم

 92 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االدويه الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 االدويه  2في مجال الفئه  92ده بالفئه االستيراد والتصدير الوار - 92الفئة 
 

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 
 

    4045964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/00/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -دالي اكسبورت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع مصطفى النحاس مدينة  نصر القاهرة 25

 92 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ومستلزماتها 3الفئة  - 3الفئة 

 3فى مجال الفئة  92االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  - 92الفئة 
 

---------:      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 
 

    4046992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة الشخص الواحد محدودة المسئولية  -اصول لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ور  االقليوبيه محور السادات الحي االول مدينه العب 93-04

 97 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96االستثمار العقاري بالفئه  - 96الفئة 

 دون غيرها 97المقاوالت والتطوير العقاريه باللفئه  - 97الفئة 
 

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 
 

    4960943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -هانكووك تاير كو. ، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ، سيئول ، كوريا -دونج( ، جانجنام  -رو )يوكسام  -، تيهيران  099 

 05 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تأجير المباني  9خدمات المباني  5مات ايجار أو تأجير المباني خد 0 - 96الفئة 

خدمات توفير المعلومات  6تأجير المكاتب )العقارية(  2تأجير المساحات المكتبية  0

: خدمات إدارة العقارات 9خدمات االستثمارات العقارية  7المتعلقة بتأجير المباني 

: خدمات تأجير مراكز 04ت مراكز التسوق : خدمات مبيعا3المتعلقة بمراكز التسوق 

 09وكاالت او وسطاء تأجير المباني  05: خدمات تأجير المباني التجارية 00التسوق 

 خدمات اإلدارة العقارية المتعلقة بالمباني التجارية

خدمات فحص صالحية إطارات السيارات للسير  5خدمات إجراء البحوث 0 - 05الفئة 

خدمات  0حص صالحية المركبات للسير على الطرقات خدمات ف 9على الطرقات 

خدمات  2فحص المركبات اآللية قبل النقل للتأكد من صالحية السير على الطرقات 

خدمات فحص صالحية  6فحص صالحية المركبات اآللية للسير على الطرقات 

خدمات تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتصنيع  7المركبات للسير على الطرقات 

خدمات تصميم المباني التجارية الخاصة  3خدمات تحليل اإلطارات  9طارات اإل

خدمات فحص إطارات  00خدمات فحص عجالت السيارات  04بتجارة اإلطارات 

 00خدمات فحص جودة المنتجات  09خدمات بحوث وتطوير المنتجات  05السيارات 

خدمات البحوث  09خدمات فحص سالمة المنتجات  06خدمات تحليل تطوير المنتجات 

خدمات تصميم  50خدمات توزين المركبات  03المخبرية في مجال إطارات السيارات 

خدمات  50خدمات تصميم قطع المركبات  59المركبات وقطع ومكونات المركبات 

خدمات فحص المنتجات لتتالءم مع الشكل األصلي  52التصميم الداخلي للمركبات 

تصنيع الدارات لالتصاالت الالسلكية ومعالجة  خدمات تصميم تقنيات 56للمركبة 

 57البيانات اإللكترونية واإللكترونيات الخاصة بالمستهلكين وإلكترونيات السيارات 

خدمات البحث والتطوير المتعلقة بعجالت  59خدمات بحوث تكنولوجيا السيارات 

إجراء خدمات  94خدمات البحث والتطوير المتعلقة بقطع السيارات  53السيارات 

خدمات تطوير برامج محاكاة التجارب في مجال إطارات  90عمليات التفقد للسيارات 

خدمات البحوث المخبرية  95السيارات للتأكد من صالحية السير على الطرقات 

خدمات إجراء الفحوصات والبحوث المتعلقة باآلالت  99المتعلقة بعجالت السيارات 

 92الميكانيكية في مجال رياضة السيارات  خدمات البحوث 90واألجهزة واألدوات 

الخدمات الهندسية لصناعة  96خدمات الهندسة الهيكلية لصناعة المركبات البرية 

خدمات بحث  99خدمات هندسة المواد لصناعة المركبات البرية  97المركبات البرية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

227 

 

 جريدة 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

ة بأداء خدمات توفير المعلومات العلمية المتعلق 93وتطوير عجالت السيارات لآلخرين 

خدمات مراقبة واختبار جودة  - 00تصميم وحدة السيارات؛  - 04وتشغيل السيارات 

مراقبة جودة المواد الخام؛  - 09اختبار المواد الخام؛  - 05المواد الهندسية والمواد؛ 

 تصميم وتطوير برامج الواقع االفتراضي. - 00
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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 
 

    4960904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/40/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هانكووك تاير ,ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو,سيئول,كوريا-دونج(,جانجنام-رو)يوكسام-, تيهيران 099 

 05 - 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات ايجار أو تأجير المباني 0 - 96الفئة 

 مبانيخدمات ال 5

 خدمات تأجير المباني 9

 تأجير المساحات المكتبية 0

 تأجير المكاتب )العقارية( 2

 خدمات االستثمارات العقارية 7خدمات توفير المعلومات المتعلقة بتأجير المباني  6

 : خدمات إدارة العقارات المتعلقة بمراكز التسوق9

 : خدمات مبيعات مراكز التسوق3

 التسوق: خدمات تأجير مراكز 04

 : خدمات تأجير المباني التجارية00

 وكاالت او وسطاء تأجير المباني 05

 خدمات اإلدارة العقارية المتعلقة بالمباني التجارية  09

خدمات فحص صالحية إطارات السيارات  5خدمات إجراء البحوث  0 - 05الفئة 

 للسير على الطرقات

 تخدمات فحص صالحية المركبات للسير على الطرقا 9

 خدمات فحص المركبات اآللية قبل النقل للتأكد من صالحية السير على الطرقات 0

 خدمات فحص صالحية المركبات اآللية للسير على الطرقات 2

 خدمات فحص صالحية المركبات للسير على الطرقات 6

 خدمات تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتصنيع اإلطارات 7

 خدمات تحليل اإلطارات 9

 ات تصميم المباني التجارية الخاصة بتجارة اإلطاراتخدم 3

 خدمات فحص عجالت السيارات 04

 خدمات فحص إطارات السيارات 00

 خدمات بحوث وتطوير المنتجات 05

 خدمات فحص جودة المنتجات 09

خدمات  09خدمات فحص سالمة المنتجات  06خدمات تحليل تطوير المنتجات  00

 ارات السياراتالبحوث المخبرية في مجال إط

خدمات تصميم المركبات وقطع ومكونات المركبات  50خدمات توزين المركبات  03
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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

 خدمات تصميم قطع المركبات 59

 خدمات التصميم الداخلي للمركبات 50

خدمات تصميم  56خدمات فحص المنتجات لتتالءم مع الشكل األصلي للمركبة  52

ومعالجة البيانات اإللكترونية تقنيات تصنيع الدارات لالتصاالت الالسلكية 

 واإللكترونيات الخاصة بالمستهلكين وإلكترونيات السيارات

 خدمات بحوث تكنولوجيا السيارات 57

 خدمات البحث والتطوير المتعلقة بعجالت السيارات 59

 خدمات البحث والتطوير المتعلقة بقطع السيارات 53

 خدمات إجراء عمليات التفقد للسيارات 94

ات تطوير برامج محاكاة التجارب في مجال إطارات السيارات للتأكد من خدم 90

 صالحية السير على الطرقات

 خدمات البحوث المخبرية المتعلقة بعجالت السيارات 95

 خدمات إجراء الفحوصات والبحوث المتعلقة باآلالت واألجهزة واألدوات 99

 خدمات البحوث الميكانيكية في مجال رياضة السيارات 90

 خدمات الهندسة الهيكلية لصناعة المركبات البرية 92

 الخدمات الهندسية لصناعة المركبات البرية 96

 خدمات هندسة المواد لصناعة المركبات البرية 97

 خدمات بحث وتطوير عجالت السيارات لآلخرين 99

 خدمات توفير المعلومات العلمية المتعلقة بأداء وتشغيل السيارات 93

 وحدة السيارات؛تصميم  - 04

 خدمات مراقبة واختبار جودة المواد الهندسية والمواد؛ - 00

 اختبار المواد الخام؛ - 05

 مراقبة جودة المواد الخام؛ - 09

 تصميم وتطوير برامج الواقع االفتراضي.  - 00
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 جريدة 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 
 

    4047292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

  ORE AIED DEPEAPSEHP -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري 

 ش مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى رقم  -بالدور الثانى االدارى   P0 -   45/45الوحدة االداريه رقم  

القاهرة  -التجمع الخامس  -سعين التجارى واالدارى ) داون تاون قطامية ( شارع الت

 القاهرة  -الجديدة 

 04 - 93 -99 -97 -96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 

 97جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 97الفئة 

 99جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 

 93مات الواردة بالفئه رقم جميع الخد - 93الفئة 

 04جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 04الفئة 
 

وغيرها  544234االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

231 

 

 جريدة 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 
 

    4047252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ORE AIED -ورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م   مط

DEPEAPSEHP   شركة  مساهمة  مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز التجارى  0بالدور الثانى ادارى مبنى   P0 -   45/45الوحدة االداريه رقم  

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين 

 القاهرة 

 04 - 93 -99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 

 93جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 93الفئة 

 04جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 04الفئة 
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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 
 

    4007045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/47/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -)ش.ذ.م.م(  7PSAIEPسفن سبايسس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم البساتين  -الطريق الدائرى مدنية المعراج الجديدة  5405

 93 - 90 -94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 94فئة ال

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 90الفئة 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4970306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/49/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية -نز انك.، كيو ماكس سوليوش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 77473هوستن ، تكساس ،  544كاتى فى واى ، سويت  00744

 االمريكية

 04 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة معالجة النفايات للمعالجة الكيماوية وإزالة النفط وفصل المياه  - 00الفئة 

دوير والترسيب والترشيح وتلبد النفايات من عمليات الحفر من أجل النفط والغاز والت

وعمليات حفر وتكسير الصخور وعمليات إنتاج وتكرير النفط؛ أجهزة معالجة المياه 

العادمة للنفايات التي على شكل فتات الحفر ونفايات النفط السائلة والمياه والرواسب 

من إزالة النفط وإزالة المواد الصلبة وترشيح المواد الصلبة والرواسب الطينية وتتض

الصلبة وفصل وتدوير المياه؛ األجهزة لعزل النفايات السائلة عن فتات الحفر؛ األجهزة 

لعمليات فصل الطين؛ األجهزة لتقسية واستقرار فتات الحفر الرطب؛ األجهزة إلزالة 

وفتات الحفر وطين الحفر وإعادة  المياه من الرواسب الطينية والنفايات والمواد الصلبة

دون  00تدوير المياه العادمة من عمليات الحفر من أجل النفط والغاز والواردة بالفئة 

 غيرها

خدمات معالجة النفايات على شكل إزالة النفط وإزالة المواد الصلبة وترشيح  - 04الفئة 

ط السائلة والمياه الشوائب الصلبة وفصل وتدوير المياه لفتات الحفر ونفايات النف

والرواسب الصلبة والطين من عمليات الحفر للنفط والغاز وعمليات التكسير؛ المعالجة 

الكيماوية لنفايات الحفر من عمليات الحفر للنفط والغاز وتتضمن التلبد الكيماوي؛ سحب 

 المياه من النفايات من عمليات الحفر للنفط والغاز وعمليات التكسير وعمليات اإلنتاج

والتكرير للنفط والغاز؛ فصل النفايات السائلة من فتات الحفر الجاف؛ تجميع وإعادة 

تدوير المياه العادمة من عمليات الحفر للنفط والغاز وعمليات التكسير؛ عمليات التحكم 

بالرواسب الصلبة وفصل الطين؛ خدمات االستشارات في مجال معالجة النفايات 

مجال إدارة النفايات الصلبة وإزالة المياه العادمة وإعادة  وتتضمن االستشارة التقنية في

دون  04تدوير المياه من عمليات الحفر للنفط والغاز وعمليات التكسير والواردة بالفئة 

 غيرها
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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 
 

    4005335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -صروح للتشيد والبناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش التسعين الشمالى القطاع االول مركز المدينه التجمع  02القطعه المجاورة للقطعه 

 الخامس القاهرة الجديده

 02 - 00 -09 -05 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 00جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 05جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 05الفئة 

 دون غيرها 09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 

 دون غيرها 00جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

-----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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4046739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/40/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -لوروايوم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عمارات مصر  -المركز التجاري   0مدخل  -الدور الخامس  - 05غرفة بالمكتب رقم 

 القاهرة -يراتون مساكن ش -للتعمير 

 09 - 94 : المةــــــات العـــفئ
 

 94الوجبات الجاهزة الواردة بالفئة  - 94الفئة 

 09مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4009000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شفائي لالستثمار و المؤسسات الطبيه )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6_ مدينة  بالحى الثالث _ المجاورة األولى 79بالعمارة رقم  0الدور األرضى رقم 

  أكتوبر _ الجيزة

 02 - 00 -09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 09الفئة 

 00جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 00الفئة 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 02الفئة 
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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 
 

    4973909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/00/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -تنمية فروت لالستثمار الزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الثورة مصر الجديدة 000

 00 - 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 90جميع المنتجات الفئة  - 90الفئة 

 دون غيرها 00يع الخدمات الواقعه بالفئة جم - 00الفئة 
 

935214االشتراطات        :      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 
 

    4044076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/04/5403 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودة شركة ذات مسئولية -شركة نيو اليف فارما سيوتكال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الرحاب القاهره الجديدة القاهرة - 003مجموعه  50عقار رقم  5شقه رقم 

 04 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االدوية و المبيدات الحشرية واالعشاب الطبية الوارده بالفئة  - 2الفئة 

 04المستلزمات الطبيه الوارده بالفئة   - 04الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
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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 
 

    4000560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيوكون بيولوجيكس انديا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، سيميكون بارك، إلكترونيك سيتي، فيز 9 -ر، تاور بيوكون هاوس، جراوند فلو

 ، الهند 264044 -الثّاني، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا 

 04 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية؛ المستحضرات الصحية لغايات  - 2الفئة 

لطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال؛ طبية؛ مواد واغذية حمية معدة لالستعمال ا

مكمالت للحمية الغذائية للبشر والحيوانات؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان 

وشمع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

  2مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب الواردة بالفئة 

  - 04الفئة 

احية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون واسنان اجهزة وأدوات جر

اصطناعية، ادوات تجبير، مواد خياطة او درز الجروح؛ االدوات العالجية والمساعدة 

التي يتم تكييفها لالشخاص المعاقين او العجزه؛ اجهزة تدليك؛ أجهزة وأدوات ومواد 

 04ة بالفئة تمريض لألطفال؛ اجهزة وادوات ومواد النشاط الجنسي الوارد
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 جريدة 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 
 

    4000562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيوكون بيولوجيكس انديا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، سيميكون بارك، إلكترونيك سيتي، فيز 9 -بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور 

 ، الهند 264044 -الثّاني، هوسور رود، بنجالورو، كارناتاكا 

 04 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية؛ المستحضرات الصحية لغايات  - 2الفئة 

طبية؛ مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال؛ 

حمية الغذائية للبشر والحيوانات؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان مكمالت لل

وشمع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة، 

  2مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب الواردة بالفئة 

اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون  - 04الفئة 

اصطناعية، ادوات تجبير، مواد خياطة او درز الجروح؛ االدوات العالجية واسنان 

والمساعدة التي يتم تكييفها لالشخاص المعاقين او العجزه؛ اجهزة تدليك؛ أجهزة وأدوات 

 04ومواد تمريض لألطفال؛ اجهزة وادوات ومواد النشاط الجنسي الواردة بالفئة 

 
 

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

959819
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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 
 

    4972336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/43/5409 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -استيفيا فارم ايجيبت لالستثمار الصناعى والزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى التاسع مدينة العبور القليوبيه 9شقه  5عمارة  09477بلوك 

 94 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2االعشاب الطبيه والسكر الدايت الوارد بالفئة  - 2الفئة 

 دون غيرها 94البن والشاى والسكر الواردبالفئة  - 94الفئة 
 

-منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات        :   
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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 
 

    4005392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -صروح للتشيد والبناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عين الشمالى القطاع االول مركز المدينه التجمع ش التس 02القطعه المجاورة للقطعه 

 الخامس القاهرة الجديده

 04 - 3 -9 -7 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 

 دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 

 ون غيرهاد 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 

 دون غيرها 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 
 

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 
 

    4005692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/42/5454 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرى الجنسية  -فردى -يحيى محمود فرج ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الجامع عزبة احمد سليم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ملك فاطمة هالل فوزى 00

 القليوبية 

 00 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7ة بالفئة االجهزة الكهربائية و المنزلية الوارد - 7الفئة 

 دون غيرها 00االجهزة الكهربائية و المنزلية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

وغيرها 589831العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4005697 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

47/42/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -مؤسسة فاستر لتصنيع االجهزة الكهربائية  -يحيى محمود فرج ابراهيم 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش الجامع عزبة احمد سليم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ملك فاطمة هالل فوزى 004

 القليوبية 

 00 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7االجهزة الكهربائية و المنزلية الواردة بالفئة  - 7الفئة 

 

 00االجهزة الكهربائية و المنزلية الواردة بالفئة  - 00الفئة 

 
 

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

وغيرها 589831مع 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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4000404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/46/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة كورية مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا -ال جى اليكترونيكس إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريةكوريا   750-024جو _ سول _  -داير _ يونجدو نجبو -يواوى 059

 00 - 7 : المةــــــات العـــفئ
 

غساالت الكهربائية للمالبس غساالت الصحون أوتوماتيكية، المكانس  - 7الفئة 

الكهربائيه األوتوماتيكية ؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية. االت المالبس 

كياس للمكانس الكهربائية، الكهربائية لالغرض المنزلية. خراطيم للمكانس الكهربائية. أ

عصا المكانس الكهربائية الروبوتات. مراوح الكهربائية؛ ضواغط للهواء، الضواغط ، 

ضواغط للثالجات مجففات تدور )ليست ساخنة( ؛ خالطات كهربائية لألغراض 

المنزلية المكانس الكهربائية الروبوتية مواقد الطعام الكهربائية. اجهزة تنظيف بالبخار 

ض المنزلية ؛ المكانس الكهربائية باليد ؛ المكانس الكهربائيه لالسرة )للفراش( لألغرا

روبوتات التنظيف المنزلى وربوتات االستخدام الشخصى ) ربوتات التنظيف( ، 

 دون غيرها.  47وجميعها تقع بالفئة 

مكيفات الهواء جهاز الهواء الساخن ومزيل الرطوبة الكهربائية  -00 - 00الفئة 

خدام المنزلي. مواقد كهربائية أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية ، جهاز لالست

ترشيح لتنقية المياه. اجهزة تدفئة بالطاقة الشمسية )تدفئة(؛ منظفات الهواء، التهوية 

)تكييف الهواء( ؛ جهاز التدفئة مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء )ليد( مواقد الغاز 

ئية. جهاز أو منشآت للطهي. ثالجات كهربائية، مجففات المالبس أفران المطبخ الكهربا

الكهربائية. آالت غسل وتجفيف المالبس الكهربائية لالغراض المنزلية االت غسل 

المالبس الكهربائية لها وظائف إزالة الروائح الكريهة ، وتعقيم وتبخير المالبس 

ع التعقيم ، وإزالة الروائح لألغراض المنزلية ؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية م

الكريهة ومقاومة التجاعيد وعالجها لألغراض المنزلية، شفاطات التهوية والمداخن ، 

 دون غيرها.  00شفاطات التهوية لالفران، وجميعها تقع 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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    4049502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/45/5454 

 :التسجيل إسم طالب
 

االلفا ايفنتس الدارة وتنظيم المؤتمرات والحفالت  -ساره محمد الفائق عبد العزيز بكر 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمعارض  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  6مدينه  - 2شقه  - 63عماره  - 9مجاوره  - 6الحى 

 00 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3برنامج تطبيقات الوارد بالفئه رقم  - 3الفئة 

  00جميع خدمات الفئه رقم  - 00الفئة 
 

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

 التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعه 


