
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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3094530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/33/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه  -شركة األهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00الفئة  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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  - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة االهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  05330بلوك  54،00قطعه -المنطقة الصناعية االولي 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 
 

994733العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3045439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئولية محدودة تأسست  -زد  اتش اس اى بى  ورلدوايد اس ايه ار ال 

 وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نيون ، سويسرا 0563،  04أفينيو ريفرديل 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 .00مشروبات كحولية )عدا البيرة( وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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

وغيرها 493779مع 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بين السرايات  -ش ثروت  5

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -ة" ايفا فارما"   ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السادات سلطان سابقا من ترعه المنصوره كفر الجبل الهرم الجيزه  036

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئه  - 00الفئة 
 

مة كل على حدىاالشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العال
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما"

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم الجيزة شارع السادات سلطان سابقا من 036

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريةشركة  -شركة االهرام للمشروبات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مديمة العبور -المنطقة الصناعية االولى 

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

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

M  لى حدى فى الوضع  العادىع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044653 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الصعيدي لصناعه وتجاره الدخان  -حماده صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك/ صبح ابو العنين ابو العنين الفار مركز المنصوره الدقهليه شها ب

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئه  - 04الفئة 
 

التنازل عن معسل على حدى -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش قابضه -اي اف ديفيلوبنت هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الطابق الثالث ابراج االمارات الماليه مركز دبى المالى العالمى  003الوحده رقم اس 

 دبى االمارات العربيه المتحده 35543ب  -ص 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

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

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

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

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

التبغ(، أعشاب للتدخين، أرجيلة، تبغ األرجيلة، أنابيب األرجيلة، والعات للمدخنين، تبغ 

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

غ، علب تبغ، تبغ أوعية وعلب التبغ، بدائل التبغ، مساحيق تبغ، دبابيس تبغ، أكياس تب

اللف، تبغ بدون دخان، تبغ ومنتجات التبغ )بما في ذلك بدائل التبغ(، تبغ خام أو مصنّع 

 دون غيرها 04فئة 
 

------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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين هونج كونج -المي هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هوي شينج روود ، تسوين وان ، ان ، تي ، هونج كونج  00/ اف ، وان ميدتاون ، 09

 ، الصين 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

، بخالف الزيوت العطريه ، السخدامها في  السجائر االلكترونيه ، المنهكات - 04الفئة 

السجائر االلكترونيه ، غاليين التبغ ، المنكهات ، بخالف الزيوت العطرية ، الستخدامها 

فى التبغ ، المحاليل السائلة لرستخدام فى السجائر االلكترونية ، فالتر سجائر ، منافض 

  04 سجائر ، مبخرات عن طريق الفم للمدخنين الوارده في الفئه
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكس ال فيب ، ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  53930ستريت ، تورانس ، كاليفورنيا  554دبليو.  0936

 االمريكيه 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 التبغ الخالي من الدخان؛ .0 - 04الفئة 

 سجائر اللف؛ .5

 السجائر الملفوفة باليد؛ .0

 السجائر ذات الفالتر؛ .4

 بدائل لتبغ لغير الغايات الطبية؛ .9

 تبغ المدخنين؛ .6

 التبغ المنّكه؛ .3

 التبغ لألرجيلة؛ .4

 تبغ السجائر؛ .5

 لى المنثول؛التبغ الذي يحتوي ع .03

 التبغ الذي يحتوي على المنثول للغليون؛ .00

 ورق تبغ؛ .05

 التبغ؛ .00

 تبغ المضغ؛ .04

 السيجار؛ .09

 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ .06

 السجائر؛ .03

 السيجار الرفيع؛ .04

 أعشاب التدخين؛ .05

 السعوط؛ .53

 . التبغ المقطع؛50

 ات التبغ؛مخلف .55

 . المباصق للمدخنين؛50

 أكياس تبغ الغليون؛ .54
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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 - 569عدد 

 غليون التبغ اآلسيوي الطويل؛ .59

 األرجيلة؛ .56

 علب سيجار ليست من معادن ثمينة؛ .53

 مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .54

 أنابيب السجائر؛ .55

 مقصات السجائر؛ .03

 منافض السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .00

 غاليين التبغ اإللكترونية؛ .05

 منظفات غاليين التبغ؛ .00

 أكياس األرجيلة اإللكترونية؛ .04

 علب السيجار؛ .06علب السجائر ليست من معادن ثمينة؛  .09

 حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ .04أغطية السيجار؛  .03

 أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ .05

 مرطبات السيجار؛ .43

 الغاليين الذي يحتوي على المنثول؛ تبغ .40

 أدوات إطفاء الغاليين؛ .45

 أنابيب الترذيذ للسجائر بدون دخان؛ .40

 أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ .44

 أكياس التبغ؛ .49

 فالتر السجائر؛ .46

 غاليين التبغ؛ .43

 قطاعات السيجار؛ .44

 علب السيجار؛ .45

 ئر؛علب السجا .93

 حماالت السيجار؛ .90

 آالت الجيب للف السجائر؛ .95

 مباسم حماالت السجائر؛ .94مباسم السجائر؛  .90

 أدوات تنظيف غاليين التبغ؛ .99

 مناصب غاليين التبغ؛ .96

 أوعية التبغ؛ .93

 . علب حفظ السجائر؛94

 منافض السجائر؛ .63علب السعوط؛  .95

 مباصق لمدخني التبغ؛ .60

 حفظ السيجار من الرطوبة؛علب  .65

 المبخرات الفموية للمدخنين؛ .60

 أعواد الثقاب اآلمنة؛ .64

 أعواد الثقاب الفسفورية الصفراء؛ .69

 أعواد ثقاب البارافين؛ .63علب الثقاب غير المعدنية؛  .66

 أعواد ثقاب السلفور؛ .64

امالت ح .30أعواد الثقاب؛  .33حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛  .65

والعات  .34والعات السيجار؛  .30علب الثقاب؛  .35أعواد الثقاب؛ 

والعات السجائر عدا عن المستخدمة  .36أغطية والعات السجائر؛  .39السجائر؛ 
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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 - 569عدد 

والعات  .34علب الغاز السائل المستخدم لوالعات السجائر؛  .33للسيارات؛ 

.40الصوان؛  حجارة .43علب الغاز لوالعات السيجار؛  .35للمدخنين؛ 

حماالت الغاز المستخدمة  .45الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛  

 الفالتر؛ .44الغاز الستخدامات التدخين؛  .40لوالعات السجائر؛ 

.44دفاتر أوراق السجائر؛  .43فالتر السجائر؛  .46. فالتر السجائر؛ 49

فلترة حزم الخيوط ل .53ورق السجائر؛  .45ورق ماص لغاليين التبغ؛  

النكهات عدا  .55النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ؛  .50السجائر؛ 

السجائر اإللكترونية  .50عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ 

السيجار  .59علب السجائر اإللكترونية؛  .54المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ 

السجائر  .53يكوتين للسجائر اإللكترونية؛ سائل الن .56اإللكتروني؛ 

 04المحاليل السائلة لالستعمال في السجائر اإللكترونية. بالفئة  .54اإللكترونية؛ 
 

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

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكس ال فيب ، ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  53930ستريت ، تورانس ، كاليفورنيا  554دبليو.  0936

 االمريكيه 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 التبغ الخالي من الدخان؛ .0 - 04الفئة 

 سجائر اللف؛ .5

 لسجائر الملفوفة باليد؛ا .0

 السجائر ذات الفالتر؛ .4

 بدائل لتبغ لغير الغايات الطبية؛ .9

 تبغ المدخنين؛ .6

 التبغ المنّكه؛ .3

 التبغ لألرجيلة؛ .4

 تبغ السجائر؛ .5

 التبغ الذي يحتوي على المنثول؛ .03

 التبغ الذي يحتوي على المنثول للغليون؛ .00

 ورق تبغ؛ .05

 التبغ؛ .00

 تبغ المضغ؛ .04

 السيجار؛ .09

 السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ لغير الغايات الطبية؛ .06

 السجائر؛ .03

 السيجار الرفيع؛ .04

 أعشاب التدخين؛ .05

 السعوط؛ .53

 . التبغ المقطع؛50

 مخلفات التبغ؛ .55

 . المباصق للمدخنين؛50
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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 - 569عدد 

 أكياس تبغ الغليون؛ .54

 ويل؛غليون التبغ اآلسيوي الط .59

 األرجيلة؛ .56

 علب سيجار ليست من معادن ثمينة؛ .53

 مباسم السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .54

 أنابيب السجائر؛ .55

 مقصات السجائر؛ .03

 منافض السجائر ليست من معادن ثمينة؛ .00

 غاليين التبغ اإللكترونية؛ .05

 منظفات غاليين التبغ؛ .00

 ؛أكياس األرجيلة اإللكترونية .04

 علب السيجار؛ .06علب السجائر ليست من معادن ثمينة؛  .09

 حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ .04أغطية السيجار؛  .03

 أغطية غاليين التبغ اآلسيوية الطويلة؛ .05

 مرطبات السيجار؛ .43

 تبغ الغاليين الذي يحتوي على المنثول؛ .40

 أدوات إطفاء الغاليين؛ .45

 جائر بدون دخان؛أنابيب الترذيذ للس .40

 أطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر؛ .44

 أكياس التبغ؛ .49

 فالتر السجائر؛ .46

 غاليين التبغ؛ .43

 قطاعات السيجار؛ .44

 علب السيجار؛ .45

 علب السجائر؛ .93

 حماالت السيجار؛ .90

 آالت الجيب للف السجائر؛ .95

 ماالت السجائر؛مباسم ح .94مباسم السجائر؛  .90

 أدوات تنظيف غاليين التبغ؛ .99

 مناصب غاليين التبغ؛ .96

 أوعية التبغ؛ .93

 . علب حفظ السجائر؛94

 منافض السجائر؛ .63علب السعوط؛  .95

 مباصق لمدخني التبغ؛ .60

 علب حفظ السيجار من الرطوبة؛ .65

 المبخرات الفموية للمدخنين؛ .60

 أعواد الثقاب اآلمنة؛ .64

 أعواد الثقاب الفسفورية الصفراء؛ .69

 أعواد ثقاب البارافين؛ .63علب الثقاب غير المعدنية؛  .66

 أعواد ثقاب السلفور؛ .64

حامالت  .30أعواد الثقاب؛  .33حامالت أعواد الثقاب غير المعدنية؛  .65

والعات  .34والعات السيجار؛  .30علب الثقاب؛  .35أعواد الثقاب؛ 
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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 - 569عدد 

والعات السجائر عدا عن المستخدمة  .36طية والعات السجائر؛ أغ .39السجائر؛ 

والعات  .34علب الغاز السائل المستخدم لوالعات السجائر؛  .33للسيارات؛ 

.40حجارة الصوان؛  .43علب الغاز لوالعات السيجار؛  .35للمدخنين؛ 

حماالت الغاز المستخدمة  .45الفتائل المخصصة لوالعات السجائر؛  

 الفالتر؛ .44الغاز الستخدامات التدخين؛  .40لسجائر؛ لوالعات ا

.44دفاتر أوراق السجائر؛  .43فالتر السجائر؛  .46. فالتر السجائر؛ 49

حزم الخيوط لفلترة  .53ورق السجائر؛  .45ورق ماص لغاليين التبغ؛  

النكهات عدا  .55النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ؛  .50السجائر؛ 

السجائر اإللكترونية  .50الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ عن 

السيجار  .59علب السجائر اإللكترونية؛  .54المستخدمة كبدائل للسجائر التقليدية؛ 

السجائر  .53سائل النيكوتين للسجائر اإللكترونية؛  .56اإللكتروني؛ 

 04ل في السجائر اإللكترونية. بالفئة المحاليل السائلة لالستعما .54اإللكترونية؛ 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

17 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية  شركة مساهمة -المنصور الدولية للتوزيع )ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مبنى مجموعة شركات منصور -المنطقة  الصناعية    -زهراء المعادى 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 04الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433343 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة الوردة للدخان   -شركة احمد فتحى احمد على التالوى وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -بملك الشركاء  -قويسنا  -بندر  شبين الكوم  البر الشرقي طريق شبين الكوم  

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 )المعسل والتبغ(04جميع مستلزمات الفئه  - 04ئة الف
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده المسئوليه -تى ماركيتينغ ال تى دي فوين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سي ، غريس بيي رود بروفيدينسياليس ، جزر تركس  44سالت ميلز بالزا ، يونيت 

 وكايكوس

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04التبغ و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب ، سيحار بالفئة  - 04الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -شتراطات        :      اال
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده المسئوليه -فوينتى ماركيتينغ ال تى دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سي ، غريس بيي رود بروفيدينسياليس ، جزر تركس  44لز بالزا ، يونيت سالت مي

 وكايكوس

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04التبغ و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب ، سيحار بالفئة  - 04الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    3433964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده المسئوليه -فوينتى ماركيتينغ ال تى دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سي ، غريس بيي رود بروفيدينسياليس ، جزر تركس  44سالت ميلز بالزا ، يونيت 

 وكايكوس

 04 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 04التبغ و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب ، سيحار بالفئة  - 04الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5305 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة فتحى احمد على التالوى وشركاه _ شركة الوردة للدخان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك الشركاء المنوفيه  -طريق  شبين الكوم قويسنا  -البر الشرقى  -شبين الكوم 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 غ و المعسل(جميع ما يشمل الفئة ) التب 04الفئة  - 04الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة -أي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المالى العالمى ، ص.ب ، أبراج االمارات المالية ، مركز دبى  0، الطابق  S003وحدة 

 ، دبى ، االمارات العربية المتحدة 35543

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

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

لالستخدام مع التبغ ، منافض سجائر ، منافض غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ 

لسجائر ، السيجار ، سيجاريلو )سيجار رفيع( ، السجائر المحتوية على بدائل مضغ ، ا

التبغ ، ورق سجائر ، أطراف سجائر ، أنابيب سجائر ، فالتر للسجائر ، علب سجائر ، 

مباسم السجائر ، آالت تحمل في الجيب للف السجائر ، غاليين سجائر غير مصنوعة 

ر مصنوعة من المعادن النفيسة ، علب سيجار من المعادن النفيسة ، صناديق سجائر غي

، قطاعات سيجار ، مباسم السيجار ، صناديق سيجار غير مصنوعة من المعادن النفيسة 

، موزعات سيجار وسجائر للطاوالت والمكاتب ، سجائر الكترونية ، تبغ منّكه للسجائر 

، علب السجائر االلكترونية ، الشيشة االلكترونية ، صناديق السجائر االلكترونية 

االلكترونية ، غاليين التدخين االلكترونية ، والعات كهربائية وغير كهربائية ، فالتر 

للوالعات ، سجائر بأطرافها فالتر ، حجارة النار )الصوان( ، حجارة النار )الصوان( 

للشيشة ، نكهات بخالف الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية ، التبغ 

ه ، نكهات للتبغ والشيشة ، أوعية غاز لوالعات السيجار ، معسل عشبي )بدائل المنكّ 

التبغ( ، أعشاب للتدخين ، شيشة ، تبغ للشيشة ، شيشة بتبغ منّكه ، أنابيب الشيشة ، قطع 

الشيشة تحديداً الرقائق المعدنية والخراطيم واألوعية العميقة وقصبة الشيشة وأطراف 

شيشة ، صناديق لترطيب التبغ ، تبغ الورق ، نيكوتين سائل خراطيم الشيشة ومالقط ال

لالستخدام في السجائر االلكترونية ، حجارة قدح للوالعات ، والعات المدخنين ، فتائل 

الوالعات ، خزانات للوالعات ، خزانات وقود الوالعات ، جرابات غاليين التبغ 

امالت أعواد الثقاب غير الطويلة ، صناديق أعواد الثقاب وعلب أعواد الثقاب وح

المصنوعة من المعادن النفيسة ، تبغ محتوي على منثول ، تبغ المعسل ، فوهات مباسم 

السجائر ، فوهات مباسم للشيشة ، مبخرات عن طريق الفم للمدخنين ، أدوات تنظيف 

غاليين التبغ ، تبغ التدخين ، سجائر ومبخرات وغاليين بدون دخان ، حجارة بخار 

فالتر تبغ ، علب تبغ ، أوعية وتَنَك )علب( للتبغ ، بدائل التبغ ، وتَنَك )علب(  للشيشة ،

للتبغ غير مصنوعة من المعادن النفيسة ، غاليين التبغ ، أدوات تنظيف غاليين التبغ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

24 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

مساحيق التبغ ، دبابيس التبغ ، أكياس التبغ ، علب التبغ ، قدور وأوعية التبغ غير 

لنفيسة ، تبغ اللف ، تبغ بدون دخان ، تبغ ُمصنّع أو خام ، تبغ المصنوعة من المعادن ا

 04مبروش ، مبخرات لغايات التدخين. 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3594504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -فيريساين ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  53053بلومونت واى ريستون ، فى ايه  05360 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير خدمات المعلومات التجارية  -خدمات المعلومات و الدليل التجارية  - 09الفئة 

كمبيوتر االخرى ومعلومات ومعلومات الدليل لتحديد مواقع االنترنت وعناوين شبكة ال

وتوفير دليل للشركات واالفراد و المصادر سهله الوصول لها من  -التوزيع السكاني 

 دون غيرها  09و الوارده بالفئة رقم  -خالل االنترنت وشبكات الحاسوب االخرى 
 

لب حق منح الطا -وغيرها  898931العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

اسبقية 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3530500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين المانيا -انسونز هيرينهاوس كاى جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ورف ، المانيادوسلد 43505،  5بيرلينر اليه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛   - 09الفئة 

خدمات البيع بالتجزئة وكذلك عبر المواقع اإللكترونية والتسوق عبر التلفاز، والمتعلقة 

األقمشة وغيرها من المواد  بالمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس ومستحضرات قصر

المستخدمة في غسل وكي المالبس ومستحضرات التنظيف والصقل والجلي والكشط 

والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وغسوالت ]لوشن[ 

الشعر ومنظفات األسنان والمعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من 

مطلية بها والمجوهرات واألحجار الكريمة وأدوات قياس الوقت المعادن النفيسة أو ال

وأدوات قياس الوقت الدقيقة والجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات 

المصنوعة من هذه المواد وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة والصناديق وحقائب 

األوراق النقدية والجزادين  السفر والحقائب السفرية والحقائب وحقائب اليد ومحافظ

وحافظات المفاتيح وحقائب الظهر واألجربة والمظالت والشماسي والعصي والسياط 

وأطقم الحيوانات والسروج؛ تنظيم وتنفيذ المناسبات الترويجية وبرامج والء الزبائن. 

 09بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/35/5309 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه محدودة امريكيه  -ال بوينتيك انترناشونال ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  54035كا -سان فرانسيسكو 635فان نيس افنيو سويت  459

 االمريكية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ت االستيراد والتصدير؛ العامل كوكيل للمزودين المحليين خدمات وكاال - 09الفئة 

واألجانب لتوفير العطاءات، خدمات العطاء وتوزيع السلع المختلفة؛ خدمات إمداد 

معلومات عن األعمال؛ خدمات شراء البضائع وتوفير الخدمات لألعمال؛ خدمات تقديم 

رة؛ المزاد العلني؛ المزاد االستشارات إلدارة األعمال؛ دعم اإلدارة لألعمال والتجا

العلني عبر االنترنت؛ خدمات التحضير للمعارض التجارية ، العروض والمعارض 

للمشاريع الصناعية والتجارية؛ المتاجر الكبيرة؛ المراكز التجارية؛ الطلب عبر البريد؛ 

التسوق عبر التلفاز؛ التسوق عبر االنترنت )التسوق االلكتروني(؛ خدمات البيع 

زئة لألدوات الواقية الرياضية، الدعم الطبي، معدات الرياضة، ادوات طبيه، بالتج

 ( دون غيرها 09والمالبس الرياضية. والواردة بالفئه)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5306 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ش ذ م م  الحياة للمواد الغذائية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -حى اللوتس  -المنطقة الثامنة  - 60عمارة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  09االستيراد والتصدير واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 05نتجات الواردة بالفة الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/35/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سعيد محمد رؤف عبد الرؤف أبو العنين السالب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ق المنصورة اول الدقهليةش بورسعيد امام مدرسة جاد الح

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهم 53-4-6في مجال الفئات 09االستراد وتصدير في فئة  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3099650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/34/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -  03قطعة رقم  -  A0المنطقة الصناعية   -العاشر من رمضان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

والتصدير واالعمال التجاريه وجميع الخدمات الواردة وكاالت االستيراد  - 09الفئة 

 50 - 53 - 03فى مجال الفئات  09بالفئه 
 

049491االشتراطات        :      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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3096050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/35/5303 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الهندسيه للتعدين )كنوز( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم البساتين  -مدينة المعراج  -المجاورة الرابعة  - 4345عمارة  - 3شقة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدعايه واالعالن الواردة بالفئه 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 - 569عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3095444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/00/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تايوانية قائمة ومنظمة بموجب قوانين تايوان -موسا اندستريال كوربورايشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  605ب ، يونلين كاونتى أر  دى  آر  دى.،  هوويى تاونشي 0، كيهو   04نمبر. 

 تايوان ، جمهوريه الصين الشعبية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجاالت )معدات االنقاذ واللوازم الطبيه  09االستيراد والتصدير بالفئة   - 09الفئة 

 -االجهزه الرياضيه  -اجهزة المطاعم واالدوات المنزليه قطع غيار السيارات 

 -التسويق االلكترونى  -والمنظفات ( متاجر الجمله والتجزئه مستحضرات التجميل 

 09البيع بالمزاد العلنى والمزايده لالخرين بالفئه 
 

993999العالمة 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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3063665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/00/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ناتورا اجرو تريد لالستيراد و التصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -كفر عبده  -شارع خليل المصرى  63

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09لوارده فى الفئه رقم خدمات االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه ا  - 09الفئة 

  55فى مجال الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3060490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -محمد لطفى محمد عبده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رة ش ولى العهد حدائق القبة القاه06

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09مكتب محاسبة و استشارات محاسبية الواردة بالفئة   - 09الفئة 
 

التنازل عن كلمة كونسلت  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

GNOTLUSNOC  على حدة
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3065634 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

54/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -الشركة التجارية لالستثمار الصناعى والعقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع حافظ  9الكائن  -بمشروع العمار بالزا برج د  -الدور الثالث  -05شقة رقم  

 لقاهرةا -مدينة نصر  -رمضان من مكرم عبيد 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - 09الفئة 

 (00-55( فى مجال الفئات )09الواردة بالفئة )
 

093871العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    3065345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الوطنية األلمانية للصناعات الهندسية  -شركة أسامة فهمى جرجس إسكندر وشركاه 

 شركه توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الثالثة بلوك )ب(  الخلية -القطاع الصناعى الثالث  -المنطقة الصناعية شرق النيل 

 محافظة المنيا

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االدوات الصحيه وجميع  09االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 09الفئة 

 03وكذلك مواسير المياه ووصالتها الوارده بالفئه  00مستلزماتها بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3065353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الوطنية األلمانية للصناعات الهندسية  -شركة أسامة فهمى جرجس إسكندر وشركاه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ك )ب( الخلية الثالثة بلو -القطاع الصناعى الثالث  -المنطقة الصناعية شرق النيل 

 محافظة المنيا

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

( في مجال االدوات الصحية وجميع 09االستيراد والتصدير بالفئة ) - 09الفئة 

 (دون غيرهم03( وكذلك مواسير المياة ووصالتها بالفئة )00مستلزماتها بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    3066564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مؤلفه وقائمة طبقا لقوانين الصين -ال تى دى  -زونجنينج دونجداو  جروب كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كون نورزرن تارتورى زونجوان 6ار  دى فلور بلوك بى بيلدينج بى  0 - 030بى 

 هايديان دستركت بكين الصين -زيزياكو رود  66دونغشنغ تكنولوجى بارك  رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن ،االدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات  - 09الفئة 

 الخاصة باخرين ، ترويج المبيعات ) لالخرين ( ،خدمات الشراء لالخرين ) شراء السلع

والخدمات لالعمال االخرية ( ، عرض وتقديم السلع والخدمات على االنترنت للمشترين 

والبائعين ، التسويق ,استشارات ادارة شئون الموظفين ، ترويج الميعات عن طريق 

(SES  محرك البحق االمثل ، خدمات المحاسبة ، بحث الكفاالت ، االعالن والدعاية )

، استشارات ادارة االعمال ، خدمات االستيراد  المباشرة على شبكات الكمبيوتر

والتصدير , توفير المعلومات التجارية عبر موقع على شبكة االنترنت , خدمات البيع 

بالتجزئة او البيع بالجملة للمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات البيطرية والصحية 

 دون غيرها  09و المستلزمات 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/30/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مركز اللولو )ش ذ م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبي ، دولة االمارات العربية المتحدة 63044ص ب 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

وامر الشراء، الدعاية واالعالن ، توجية االعمال ن المعالجة االدارية ال - 09الفئة 

المعلومات واالخبار عن االعمال ، استفسارات عن االعمال ، ادارة االعمال ، االدارة 

التجارية لترخيص سلع وخدات الغير ، معلومات تجارية ونصائح للمستهلكين )متجر 

االت لغايات البيع نصح المستهلك( ، النشاط المكتبى ، عرض السلع على وسائل اتص

بالتجزئة ، الدعاية ، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير )ما عدا نقلها( ، 

لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراءها عند الحاجة ، مثل هذة الخدمات قد يتم 

توفيرها بواسطة متاجر البيع بالتجزئة او منافذ البيع بالجملة او بواسطة كاتالوجات 

بالبريد او بواسطة وسائل الوسائط االلكترونية ، على سبيل المثال ، عبر المواقع  الطلب

 09الشبكية او عبر برامج التسوق التلفزيونى بالفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3063330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/30/5304 

 :التسجيل بإسم طال
 

مؤسسه القاهرة للتجارة والتوكيالت وتوزيع المواد -عاصم محمود احمد عبد العال 

 فرد مصري الجنسيه  -الغذائيه واالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ جسر السويس ميدان االلف مسكن القاهرة 56

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09المواد الغذائية الوارد بالفئة  بيع وشراء - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3063360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/30/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة منصور للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندرية االس -الرمل  -فلمنج  -شارع الميمونى  56

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03فى مجال الفئة  09االستيراد والتصدير بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن البيانلت التجارية والوصفية  كال  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

على حدة
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3064043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هواى تيكنولوجيز كو ، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شينزهين  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو ، ليمتد. بانتيان ، لونجانج ديستريكت 

 الصين

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

اية واالعالن لمنتجات تتعلق بوسائل االتصاالت ، عرض السلع خدمات الدع - 09الفئة 

عبر وسائط االتصال لخدمات البيع بالتجزئة ، خدمات ترويج المبيعات لالخرين ، 

خدمات البيع بالتجزئة لمنتجات تتعلق بوسائل اتصاالت ، خدمات االعالن عبر 

تجات ، وكاالت االنترنت من خالل شبكات حواسب الية ، خدمات عرض السلع والمن

: كريمات 0االستيراد والتصدير باستثناء ما يتعلق بالمنتجات التالية الواقعة بالفئة 

تنظيف االحذية ، مستحضرات تنظيف وتلميع السترات ، شمع التلميع ، مطهرات 

الجلود ، ملمعات االحذية ، كريمات تنظيف ذوات الرقبة ، شمع تلميع االحذية ، 

اف ، مزيالت البقع ، كريمات خاصة لتنظيف الجلود ، مستحضرات التنظيف الج

: االحذية واالخفاف بجميع انواعها 59وباستثناء مايتعلق بالمنتجات التالية الواقعة بالفئة 

والمالبس الجاهزة ، خدمات التسوق ، خدمات توفير سوق تجارية عبر االنترنت التاحة 

 09 عمليات بيع وشراء السلع والخدمات جميعها بالفئة
 

991994العالمة مرتبطة مع الالمة رقم  -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3065336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/34/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة كنوز البن اليمنى  -شركة عبد المعبود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج 6/04الشركة االمريكيه لالستثمارات  المحور المركزى مجمع هنيدة محالت رقم 

 اكتوبر 6 -  9رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03فى مجال البن الوارده بالفئه 09خدمات الفئه  - 09الفئة 
 

------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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    3065504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ماساتشوستس  -ريال رونر أن.أيه.انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالياة  0330اولد بيدفورد رود ,لينكولن , أم أيه  99, 036لينكولن نورث ,سويت

 المتحدة االمريكة

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة اللوجستيات في مجال عربات السكك الحديدية , الخدمات االستشارية  - 09الفئة 

في مجال الصيانة اللوجيستية لعربات السكك الحديدة و تشغيلها , توكيالت التوزيع في 

 دون غيرها 09مخصصة( فئة مجال عربات السكك الحديدية حسب الطلب )ال
 

----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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/39/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  039ش  93

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال التجاريه واالستيراد  - 09الفئة 

فى مجال الفئات  09والتصدير ويافطة المحالت التجاريه وخدمات البيع بالتجزئة بالفئه 

0 - 9 - 55 - 03 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3034940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ايه ام  -احمد شحاته وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجارى جيزة  EIXE( 04بالطابق االرضى بمشروع ) 4الشيخ زايد المحل رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09المطاعم و الكوفى شوب الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3039004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/34/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يكيةشركة مساهمة امر -. كوم ، انك  5ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 54030اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  030

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة ، معالجة البيانات ، ادارة البيانات ، جمع   - 09الفئة 

لفات ، خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع البيانات ، ادارة قاعدة البيانات والم

وتحليل الفيديو والصوت ، تجميع وتنظيم المعلومات فى قواعد بيانات الحاسوب ، 

عمليات البحث عن البيانات فى الملفات المحوسبة لالخرين ، خدمات االشتراك بقواعد 

جرائم بيانات االتصاالت عن بعد ، تعزيز توعية المستخدمين حول السالمة ومنع ال

  09والواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

48 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3039590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة لبنانية -شركة ميبكو ش م ل )هولدنغ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بيروت  -االشرفية  -بناية جميل صعب  -الطابق االول  -شارع االشرفية  554/556

 لبنان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تجميع تشكيله من البضائع لصالح الغير ، وذلك لتمكين عامة الزبائن  - 09الفئة 

، وقد تقدم مثل  من معاينتها وشرائها عند الحاجه ، )و الينطوى ذلك على خدمة النقل(

هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئه ، اسواق البيع بالجمله ، كتالوجات الطلب 

عبر البريد المباشر او بواسطة االوساط االلكترونيه ، مثل المواقع االلكترونيه او برامج 

 فقط ( 04،04،59) فى مجال منتجات الفئات  09التسوق التليفزيونيه 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 - 569عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3036550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -وليد البدري احمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -العرب  -ش الغورى والبلدية  09 -ش الغورى والبلدية سابقا  46

 09 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 00 - 5 - 3فى مجال الفئات  09االستيراد والتصدير وجميع خدمات الفئة   - 09الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3036950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدودة شركة -شركة بريميام لتجاره المواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -العامرية   -ط  ام زغيو  05الحوض  0354قطعه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن والالفتات الخاصه بالشركات وخدمات اداره  - 09الفئة 

والتصدير وخدمات البيع بالجمله وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى واالستيراد 

 05 - 00 - 03 - 55فى مجال الفئات  09والبيع بالتجزئة الواردة بالفئة 
 

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

على حدى  MUIMNLMبريميام  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3036969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ترست فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول  -حي البنفسج  - 6منطقة  004

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال االدوية و  09صدير بالفئة االعمال التجارية و استيراد و ت - 09الفئة 

 9المستحضرات الصيدالنية 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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3033954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايسترن ستار للتجارة والتصنيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مصر الجديدة  -شارع االندلس  03بالعقار رقم  00شقة رقم 

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0غسول مضمضة بالفئة رقم   - 0الفئة 

 9غسول طبى للفم بالفئة رقم   - 9الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3034494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

لمتحدة شركة امريكيه متحدة تالفت في واليه مينسوتا الواليات ا -انك  -تارجت براندز 

 االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 99430مينسوتا  - 0069تي بي اس  -نيكولت مول  0333

 االمريكية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض  - 09الفئة 

 دون غيرها  09االستهالكية. لواردة بالفئه تشكيلة واسعة من البضائع 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3035059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم، انك 5ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  54030ايه  اليتون افينيو ، بالو التو ، سي 030

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة، معالجة البيانات، إدارة البيانات، جمع  - 09الفئة 

البيانات، إدارة قاعدة البيانات والملفات، خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل 

المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، عمليّات البحث الفيديو والصوت، تجميع وتنظيم 

عن البيانات في الملفّات المحوسبة لآلخرين، خدمات اإلشتراك بقواعد بيانات 

االتصاالت عن بعد، تعزيز توعية المستخدمين حول السالمة ومنع الجرائم، خدمات 

االستهالكية العامة متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع 

ومعدات األمن والمراقبة والمعدات السمعبصرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

دون  09المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع االستهالكية لآلخرين والواردة بالفئة 

 غيرها.
 

943073العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -خالد حسين للتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان شرقية  4مجاورة  6مربع  03عمارة  0شقة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال المنتجات الغذائية خاصة التمر 09التصدير بالفئة  - 09الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3049550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -جنى تكس للتوكيالت التجارية  -عساف  حسام الدين فاروق السيد محمد

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -سيدى جابر  -الدور األرضى  - 4الوحدة رقم  -زيزنييا  -شارع طريق الحرية  605

 االسكندرية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 54فى مجال الفئة  09قم االعمال التجاريه واستيراد وتصدير بالفئة ر - 09الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 1االشتراطات        :      

التنازل عن البيان التجارى  -الحروف كال على حدى 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/30/5305 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة مساهمة مصرية -االهرام للمشروبات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  05330بلوك  54،00قطعه -المنطقة الصناعية االولي 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو 00 - 05في مجال المنتجات  09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

وغيرها 039177العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية شركة -سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م )سيمنس ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده  039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

(039  uberub  )-  القاهره 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

يافطه الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال و االعمال التجاريه وال - 09الفئة 

 دون غيرها 09وتنظيم المعارض وجميعها وارده بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جيا ش.م.م )سيمنس ش.م.م( سيمنس للتكنولو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

(039  uberub  )-  القاهره 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ه االعمال و االعمال التجاريه واليافطه الدعايه واالعالن واداره وتوجي - 09الفئة 

 دون غيرها 09وتنظيم المعارض وجميعها وارده بالفئة 

 
 

التنازل عن كلمات العالمة والحروف  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كولدويل بانكر ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكيه -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 33543بارك أفينيو ماديسون ، نيو جيرسى  039 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن؛ ادارة اعمال؛ إدارة األعمال؛ وظائف المكتب ؛ إدارة  - 09الفئة 

األعمال واالستشارات المنظمة ؛ خدمات المعلومات التجارية المقدمة عبر اإلنترنت من 

؛  قاعدة بيانات الكمبيوتر أو اإلنترنت ؛ تحليل إدارة األعمال ؛ إدارة الشركات وإدارتها

خدمات التسويق التجاري خدمات ترويج األعمال ؛ خدمات نقل األعمال ؛ خدمات 

التسويق؛ الخدمات االستشارية إلدارة األعمال المتعلقة باالمتياز ؛ المشورة والمساعدة 

في مجال األعمال المتعلقة بخدمات االمتياز ؛ المساعدة في إنشاء و / أو تشغيل شركات 

ارة مبيعات العقارات ؛ خدمات اإلعالن العقاري ؛ خدمات الوساطة العقارية ؛ إد

التسويق العقاري ؛ توفير حلول تخطيط األعمال والتسويق للمهنيين العقاريين ؛ مزادات 

 09العقارات بالفئة رقم : 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى  -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    3044344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -لسالم دار ا -البساتين  - 0ص 55القطعة رقم  -المنطقة الصناعية  -القطامية  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 55فى مجال الفئه  09الدعاية واالعالن بالفئة  -االستيراد والتصدير  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ايكات للدهانات و االحبار )بريموكات( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مدينة السادات  -المنطقة الصناعية الرابعة  -ج  055القطعة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الفئه  09د و التصدير و التوكيالت التجارية الوارده بالفئة االستيرا - 09الفئة 

 و يفط المحالت باعتبارها من االعمال التجارية 5
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شين كو ميديكال انسترومينت ال تى تى دي ت-سبيريت ميديكال كو كو ال تى دى 

 شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تايون  5436طريق جيوداو حى لوزلو مدنيه نيوتيبي  5القطاع  64الطابق الثانى رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03فى مجال الفئة  09الفئة  - 09الفئة 
 

------راطات        :      االشت



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -احمد حسين محمود عبد المجيد  -اوفانزا  لتصنيع وتجارة مستجضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -دار السالم  -اوى ش احمد الص 90

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 9الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

65 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

اوفانزا لتصنيع وتجارة مستجضرات التجميل  لصاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد 

 مصرى الجنسية  -فرد   -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -دار السالم  -ش احمد الصاوى  90

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0  جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم - 0الفئة 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

وغيرها  990938االشتراطات        :      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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مستحضرات التجميل لصاحبها  احمد حسين محمود عبد اوفانزا  لتصنيع وتجارة ال

 فرد مصري الجنسيه -المجيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -البساتين  -دار السالم  -شارع احمد الصاوى  90

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 9لوارده بالفئه جميع المنتجات ا - 9الفئة 
 

التنازل عن االرقام  -وغيرها  990938االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايفا فارما شركة مساهمة مصرية ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم الجيزة 036

 09 - 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدعاية واالعالن وتنظيم المعارض واالعمال التجارية الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها
 

-------االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية  -سلطان سابقا  -لسادات شارع ا 036

 محافظة الجيزة  -الهرم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير واالعمال التجاريه وتنظيم المعارض  - 09الفئة 

 03 - 03 - 9فى مجال الفئات  09وجميعها بالفئه 
 

تعهد مالك العالمه باستخدامها في  - 93893:      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم       االشتراطات 

مجموعها 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050435 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

انين واليه ديالوير , فاير ايساك كوربوريشن شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا لقو

 الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  59003سان جوسى سى ايه  333مترو درايف سويت  040

 االمريكية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االعمال التجارية تحديدا توفير النمذجة التنبوية فى مجاالت  - 09الفئة 

استراتيجيات التسويق ,.واالتصاالت التسويقية والحمالت التسويقية توفير خدمات 

النمذجة التنبؤية لتيسير تقييم المخاطر للعميل وادارة حسابات العمالء الواردة فى الفئة 

09 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/39/5305 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -صندايل برنداز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية  - 00330ايميتيفيل نيويورك 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ناية خدمات البيع بالتجزئة التى تضم منتجات العناية بالجمال ومنتجات الع - 09الفئة 

 09بالبشرة ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بالفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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  - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه -ايكات للدهانات واالحبار )بريموكات( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -مدينة السادات  -المنطقه الصناعيه الرابعه  -ج 055القطعه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  09االستيراد والتصدير واالعالن بوصفة من االعمال التجارية بالفئه  - 09الفئة 

 5مجال الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  rolocالتنازل عن كلر  -االشتراطات        :      

وغيرها 999939
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انكوربوريتد  -كارجيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  -  99050مينسوتا  -وايزاتا  -ماكجينتي رود ويست  09433

 االمريكيه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات االستشارات التجاريه في المجال الزراعي الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 

 دون غيرها 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر 04-06-43القطع ارقام 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

لدعاية و االعالن و االعمال التجارية و االستيراد و التصدير الوارده بالفئة ا - 09الفئة 

 [دون غيرهم 06-03-9-0في مجال الفئات  09
 

كال على حدة Y N Dاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف دى اى واى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه شخص واحد محدوده المسئوليه  -ذى بال كارد للتجارة االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -الهضبه العليا   -شارع القدس   -منطقه ج   - 6060قطعه  -الدور الثاني   - 5شقه 

 القاهره  -المقطم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09التجاره االلكترونيه الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -صر هشام محمد مغاورى احمد ن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -مصر الجديدة  -خلف بتروجيت  -محمد سالمة   04

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت السيارات الوارده بالفئة  -المزلقات  -الشحوم الصناعية  -الزيوت   - 09الفئة 

 4رقم 
 

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

على حدى  ULUIلوب 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -هشام محمد مغاورى احمد نصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -مصر الجديدة  -خلف بتروجيت  -محمد سالمة  04

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

-الشحوم الصناعية  -في مجال الزيوت  09االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 09الفئة 

 4زيوت السيارات الوارده بالفئة رقم  -المزلقات 
 

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

على حدى  ULUIلوب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -زهور للتجارة جنة ال -محمد عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن و شريكته 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش التحرير برج التحرير 000

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 00في مجال الخضروات و الفاكهه بالفئة  09استيراد و تصدير بالفئة  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد اماراتي الجنسيه  -سميرة محمود معتوق  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ظبى ، االمارات العربية المتحدة ابو  000433ص.ب.

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن ,اداره وتوجيه االعمال ,تفعيل النشاط المكتبى الواردة  - 09الفئة 

 دون غيرها  09بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص علي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

اللوان الموضحه بالنماذجا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسؤلية محدوده-بنيفكس للتجارة والخدمات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -البساتين -مدينة المعراج  -المجاوره السادسه  6306عقار رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -المعالجة االدارية لطلبات الشراء-اداره برامج الوالء الخاصة بالمستهلكين  - 09الفئة 

 دون غيرها 09دراسات التسويق فئة  -تجميع البيانات االحصائية -ابحاث االعمال 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين باراجوى -فالفورز اوف اميريكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، باراجواى 33364سيوداد دى ايستى ، التو بارانا ، 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التصدير واالستيراد ، تسويق ، إدارة اإلعالنات التجارية ، الدعاية  - 09الفئة 

واإلعالن ، استخدام اللوحات اإلعالنية ، عمل مكتبي ، إدارة األعمال الواردة في الفئة 

09. 
 

ن الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوا -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 560عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -دار الخبرة اللحاق العمالة بالخارج ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مهندسين الجيزةال 0ش السودان  الدور االول شقة رقم  50

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 التوظيف بالخارج 09الحاق العمالية العربية بالخارج الفئة  - 09الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -دى كيه كال على حدة  Y Dاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة  -البوم مارين ش ذ م م 

 االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ى ، دب 03450، ص.ب  030، مكتب رقم 3الخليج التجارى ، ميدان الخليج ، مبنى رقم

 ، االمارات العربية المتحدة

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية وإعالن، وإدارة وتوجيه األعمال، ترويج المبيعات  - 09الفئة 

)لآلخرين(، عرض السلع على وسائل االتصال بغرض بيعها بالتجزئة، وكاالت 

عة متنوعة من االستيراد والتصدير، التسويق، الجمع ، لصالح اآلخرين ، لمجمو

البضائع )باستثناء نقلها(، تمكين العمالء من عرض وشراء هذه السلع بسهولة، خاصة 

)السلع الرياضية، المالبس، المالبس الجاهزة، المعدات الرياضية، الكاميرات، السمعية 

والبصرية ، الدراجات البخارية الكهربائية، دراجات هوائية، مالبس سباحة، قد يتم 

قات مثل هذه الخدمات بواسطة متاجر البيع بالتجزئة، منافذ البيع بالجملة، توفير الملح

من خالل كتالوجات طلب البريد أو عن طريق الوسائط اإللكترونية، مثل، من خالل 

 .09المواقع اإللكترونية او برامج التسويق على التلفاز الواردة في الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العال -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبي _ االمارات العربيه المتحده - 63400ص.ب  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدعايه واالعالن واداره توجيه االعمال والوظائف المكتبيه بالفئه رقم  - 09الفئة 

 دون 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -شركة فيجور تريدنج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش احمد تيسير عمارات المروة مدينة نصر  0

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال التليفونات والتابلت09اردة بالفئه خدمات الو - 09الفئة 
 

-----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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 العصر القادم  شركه ذات مسئوليه محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزه  6الحي العاشر مدينه نصر  -مول سيتي ستارز  0برج  4  وحده

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

توريد وتوزيع االعالف والمستلزمات البيطريه والمبيدات الزراعيه الوارده  - 09الفئة 

  00و  03و  00في مجال الفئه  09بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص علي  -مه باستخدامها في مجموعها االشتراطات        :      تعهد مالك العال

كال علي حدي   lronc uollالتنازل عن اسكور نيل _ -االلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة ذات مسئولية محدودةش -شركة سادكو لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -أول مدينة نصر  -مدخل أ سويسرى أ  63

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم ) - 0الفئة 

 (9االدوية الواردة بالفئة رقم ) - 9الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    3059350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سادكو لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -أول مدينة نصر  -مدخل أ سويرى أ  63

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0ل الواردة بالفئة رقم )مستحضرات التجمي - 0الفئة 

 (9االدوية الواردة بالفئة رقم ) - 9الفئة 
 



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -كريم صبحى محمد فهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -درسه التجاره ) بملك / طه محمد ابو الليل ( مركز ابو قرقاص خلف م

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09توريد مواد غذائيه الوارد بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن وللمذاق ملتقى 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -إيكات للدهانات واالحبار )بريموكات ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مدينة السادات  -ج المنطقة الصناعية الرابعه 055القطعة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال منتجات الفئة  09خدمات الفئة   - 09فئة ال
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -إيكات للدهانات واالحبار )بريموكات (ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مدينة السادات  -المنطقة الصناعية الرابعه  -ج 055عة القط

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فى مجال الفئة  09خدمات الفئة   - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما" ايفا ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السادات سلطان سابقا من ترعه المنصوريه كفر الجبل الهرم الجيزه  036

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

لتصدير وجمعيها وارده الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد وا - 09الفئة 

  00 -05 -00- -03 -55في مجال الفئات ارقام  09بالفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الكلمات والحروف كال علي حدا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه مصرية-ارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما" ايفا ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السادات سلطان سابقا من ترعه المنصوره كفر الجبل الهرم الجيزه  036

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ر وجميعها وارده الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدي - 09الفئة 

 دون غيرهم 06-03-9-0في مجال الفئات ارقام  09بالفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -ستيك شركة مطاوع للبال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك الشركاء  -شبرا الخيمة  -عزبة رستم  -شارع سلطان  03

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

يفط المحل وجميع الخدمات  -االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه  - 09الفئة 

 دون غيرها  50 فى مجال الفئه 09الوارده بالفئه 
 

فى الوضع العادى كال على حدة M Mاالشتراطات        :      التنازل عن ام بى 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمةشر -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما" 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزة -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا ( من ترعة المنصورية  036

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير وجميعها واردة  - 09الفئة 

 06-03-9م فى مجال الفئات ارقا 09بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما" 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم -كفر الجبل -المنصورية شارع السادات )سلطان سابقا( من ترعة  036

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالستيراد والتصدير وجميعها واردة  - 09الفئة 

 00-05-00-03-55فى مجال الفئات ارقام  09بالفئة 
 

وغيرها 937049العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -اعالم المصرين للتدريب واالستشارات االعالمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رهالقاه-مصر الجديده -شارع الخليفة المأمون 65 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع خدمات الفئة - 09الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

97 

 

 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  49

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -شارع عبد الحميد بدوى  49

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 3 - 6فى مجال الفئات  09فئة رقم جميع خدمات ال - 09الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

سسة الثقة للمواد الغذائية واالستيراد مؤ -عادل محمد عصام عبد المعطي علي االزق 

 فرد مصرى الجنسية -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الزينى شارع قاعود بملك / محمد عصام عبد المعطى على  04كفر البدماص 

 االزق ثان المنصوره الدقهليه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

والدخان المعسل بالفئة  03ل المواد الغذائية بالفئة فى مجا 09خدمات الفئة  - 09الفئة 

04 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -لكهربائية ش م م شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  49

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 6،3فى مجال الفئات  09جميع الخدمات الواردة  - 09الفئة 
 

بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056546 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -شارع عبد الحميد بدوى  49

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  3- 6فى مجال الفئات الفئه  09جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 

 غيرهما 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

102 

 

 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسه تجاريه  -)ماري فرانس انترناشيونال ( -بوليتكستيل معامل نقوال ابي نصر 

 لبنانيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان-كسروان -غزير 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

لمبيع بالتجمله, خدمات الدعايه خدمات المبيع عبر شبكه االنترنت خدمات ا - 09الفئة 

واالعالن ,خدمات اداره االعمال ,خدمات توجيه االعمال ,خدمات االنشطه المكتبيه 

 دون غيرها  09الواردة بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مروة محمد محمد على صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الهرم     -حدائق االهرام  533

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09استشارات تسويقيه الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

سمارت تريد لتجارة الكيماويات ومستلزمات  -محمد مصطفى جمال الدين السيوفي 

 فرد مصرى الجنسية -المصانع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المؤجر / محمد محمد على شباره ومحمد  -باسواق المدينه مرحله د  56محل رقم 

 الشرقيه  -العاشر من رمضان  -عطيه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 0فى مجال الفئه  09يه واالستيراد والتصدير الوارده بالفئه االعمال التجار - 09الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   66 - 60 - 93 - 96 - 99 - 94القطع  

/ب 4/أ د القطعة 4والقطعة  - 3-6-0- 5والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -ارك الصناعية والخدمات وذلك بمنطقة مب

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 09الفئة 

 03-06فى مجال الفئه  09الخدمات الوارده بالفئه 
 

حه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموض
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  00335بلوك  00المنطقه الصناعيه بمدينة العبور قطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفئه  09االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه الوارده بالفئه  - 09الفئة 

 دون غيرها 09وجميع الخدمات الوارده بالفئه  00-05
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  00335بلوك  00المنطقه الصناعيه بمدينة العبور قطعه رقم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  09وجميع خدمات الفئة االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه  - 09الفئة 

  03 - 55الفئات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة مفضل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  - 05303بلوك  00،  05،  00،  03،  9،  4،   0،    5القطع ارقام  

 القاهرة  -العبور  -الصناعية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  09االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية وجميع خدمات الفئة  - 09الفئة 

 ( 05( ، )00( ، )55مجال الفئات )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    3053940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الحور للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  - 0شقة  - 0الدور  - 3برج  -ابراج المهندسين  -كورنيش المعادى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09التسويق االلكترونى بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نية المعلومات مصرتطبيق مرسول لالتصاالت وتق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى الجديدة  -الدور السادس  -تقسيم الالسلكى  - 4ج / 5مبنى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09تسويق الكترونى بالفئة  - 09الفئة 
 

التنازل عن البيان  -ص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خا -االشتراطات        :      

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كريم محمد السيد عبد الهادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شيراتون  -شارع عبد الحميد بدوى  -مساكن صقر قريش  3عقار - 6شقة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مالت الغذائية امبكس للمك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر   -الدور الثالث من عباس العقاد  -برج الصياد  -ش البطراوى  50

 القاهرة

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم   - 0الفئة 

 9الواردة بالفئة رقم مكمالت غذائية  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةفرد مصرى ا -فروتي فروتس  -عبد العزيز سعيد محمد احمد ابو الوفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش اسراء المعلمين ميدان لبنان العجوزة الجيزة 04

 00 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الفواكه والخضراوات الطازجة  09االستيراد والتصدير بالفئة رقم  - 09الفئة 

 00الواردة بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -ة باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدوده تأسست وقائمة طبقا  -سينتانا اديوكيشن ، ال ال سي 

 اليات المتحدة االمريكيةلقوانين والية ديالوير ، الو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 63600، شيكاغو ، الينويس  0033ان .ميتشيجن افيه ، سويت  430

 المتحده االمريكية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت ، توظيف طالب لمؤسسات التعليم  - 09الفئة 

خدمات تنظيم األعمال وخدمات االستشارية اإلدارية ، في مجال التعليم الواردة  العالي ،

 .09في الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة  - SAL DSAAS -باف دولز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

البساتين  القاهرة ، جمهورية مصر  -المجاورة الثانيه مدينة المعراج  5رقم  5035ش 

  -العربية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

توجيه خدمات االستيراد والتصدير ، خدمات الدعاية واإلعالن ، وإدارة و - 09الفئة 

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

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

على شبكة اإلنترنت و خدمات البيع بالتجزئة و خدمات البيع بالتجزئة و الجملة عبر 

 " دون غيرهم06و  50و و 59و  54على منتجات الفئات  االنترنت و ذلك
 

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

997770مرتبطة مع العالمة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة  - SAL DSAAS -باف دولز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

البساتين  القاهرة ، جمهورية مصر  -المجاورة الثانيه مدينة المعراج  5رقم  5035ش 

  -العربية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن ، وإدارة وتوجيه  خدمات االستيراد والتصدير ، - 09الفئة 

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

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

لتجزئة و الجملة عبر على شبكة اإلنترنت و خدمات البيع بالتجزئة و خدمات البيع با

 "دون غيرهم06و  50و و 59و  54االنترنت و ذلك على منتجات الفئات 
 

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

997770مرتبطة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054330 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

59/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة -كامينا برودكتس كوربوريشن  -مدحت اسكندر وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -بوالق الدكرور  -كفر طهرمس  

 9 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0بالفئه رقم جميع المنتجات الواردة  - 0الفئة 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

التنازل عن رسم العبوة  -وغيرها  879479العالمة رقم 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054336 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

59/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سى سى بالس للخدمات االعالمية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى الجديدة  -الشطر السادس  -ل ش عبد الرؤوف متفرع من ش تونس  4

 القاهرة

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا االستيراد والتصدير 09خدمات الفئة   - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - شركة االهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االولى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 -05فى مجال منتجات الفئات ارقام  09جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 

00 
 

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

على حدى  segecevelالتنازل عن بيفريدجيز  - 897977العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054364 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة االهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية االولى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 00 - 05فى مجال الفئات  09جميع الخدمات 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

فيونا لصناعة وتجارة االدوات  -شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة 

 والئحته التنفيذية  53لسنة  4شركة تضامن قانون  -الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى جنوب بورسعيد   030&  033قم قطعه ر

 بورسعيد  -

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن واللوحات  - 09الفئة 

 00فى مجال الفئه  09االعالنيه بوصفها من االعمال التجاريه الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -العصر الحديث سنتر  -شركة ابناء مصطفر رضا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -محمد مصطفى المراغى  59 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59فى مجال الفئه  09جميع الخدمات واالستيراد والتصدير الواردة 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مقفله تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة  -شركة المسافر للسفر والسياحة 

 السعوديه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، المملكة العربيه  95663، ص.ب.  00930حى العليا ، ش التخصصى ، الرياض 

 السعوديه

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

إعداد تقارير الحسابات، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة  - 09ة الفئ

بآخرين، دعاية وإعالن، وكاالت الدعاية واإلعالن، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تأجير 

المساحات اإلعالنية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين )مؤسسة إرشاد 

عمال المهنية، المعلومات واألخبار عن األعمال، التحريات المستهلكين(، استشارات األ

عن األعمال، تقصي حقائق األعمال، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال، المساعدة 

في إدارة األعمال، استشارات إدارة األعمال، إدارة أعمال الفنادق، إدارة أعمال فناني 

م األعمال، أبحاث األعمال، خدمات التمثيل، إدارة أعمال الرياضيين، استشارات تنظي

نقل األعمال، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، تقديم 

المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين )مؤسسة إرشاد المستهلكين(، عرض السلع 

على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة األسعار، استشارات 

ل المهنية، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين )مؤسسة إرشاد األعما

المستهلكين(، تحليل أسعار التكلفة، عرض السلع، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو 

دعائية، تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية، إدارة أعمال الفنادق، اإلدارة التجارية 

رين، خدمات النصح في إدارة األعمال، لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخ

المساعدة في إدارة األعمال التجارية والصناعية، التسويق، دراسات التسويق، خدمات 

إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات، اإلعالن والدعاية المباشرة على 

االعالن شبكات الكمبيوتر، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، الدعاية و

الخارجي، خدمات التعاقد الخارجي )مساعدة في األعمال(، عرض السلع على وسائل 

االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة األسعار، المعالجة اإلدارية لطلبات 

الشراء، خدمات الشراء لآلخرين )شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى(، إنتاج أفالم 

أجير مواد الدعاية واإلعالن، نشر نصوص الدعاية واإلعالن، كتابة الدعاية واإلعالن، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

124 

 

 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 - 569عدد 

نصوص الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات اإلعالنية، تأجير وقت للدعاية واإلعالن 

في وسائل االتصال، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج 

تنظيم المعارض التجارية لغايات المبيعات لآلخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف، 

 .09تجارية او إعالنية، تحديث مواد الدعاية واإلعالن الواردة في الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 00335بلوك - 00ق -المنطقة الصناعية بمدينة العبور 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

ل التجاريه مجال الفئة االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و االعما - 09الفئة 

 دون غيرها 09خدمات الدعاية و االعالن و كلها بالفئة  -سوبر ماركت  -03
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 و للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م شركة مساهمة مصريةهناليك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 00335بلوك - 00ق -المنطقة الصناعية بمدينة العبور 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه و االعمال التجاريه مجال الفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 09خدمات الدعاية و االعالن و كلها بالفئة  -ت سوبر مارك -03
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -أألرز  -زاهر عبد المؤمن المسدي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر 6 -الحي السابع   - 03محل   - 5برج  -الدور االرضي  -زمزم مول 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59في مجال االحذية بالفئة  09محالت لبيع جمله وتجزئه بالفئة رقم  - 09الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش محدودة المسئوليه طبقا لقوانين استراليا -بي بوكس فور كيدز ديفيلوبمنت بتي ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 استراليا 0033مالجرايف فى اى سى  -سبرينجفايل روود  633 - 9يونت 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

المعلومات واالخبار عن  -الدعاية واالعالن  -نشر مواد الدعاية واالعالن  - 09الفئة 

عرض السلع على  -االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  -االعمال 

تقديم المعلومات واالخبار عن  -التسويق  -وسائل االلتصال لغايات بيعها بالتجزئة 

خدمات البيع بالتجزئة والجملة عبر االنترنت وذلك  -االعمال عبر الماقع االلكترونية 

 دون غيرها 09على منتجات البيبى والرضع واالطفال والوالدة فئة 
 

فى الوضع العادى على حدة sرف االشتراطات        :      التنازل عن ح
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ديلمون المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت ذ.م.م  

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الكويت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( ، مجمع  عبد العزيز احمد 03( ، شارع تونس ، مبني )53الكويت ، حولي ، قطعه ) 

 (5+ 0مدوه ، الدور االول ، مكتب )

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات الدعايه واالعالن واداره االعمال الوراده في الفئه   - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان  -شركة ادوية الحكمة 

 االردن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن -المنطقه الصناعيه   -ببادر وادي السير  -عمان 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلعالن لتعزيز الوعي العام بالطب )الشروط ، المسائل ، القضايا ،  - 09الفئة 

 .09ة تسويق األحداث ، تنظيم وإجراء األحداث اإلعالنية ( الواردة في الفئ
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -العصر القادم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة  6برج ا مول سيتي ستارز الحي العاشر مدينه  4وحده 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09توريد وتوزيع االعالف والمستلزمات البيطريه بالفئه  - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430334 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماليزيه  -بتروليم ناشيونال بيرهاد )بتروناس( 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

كواال المبور ،  93344، بتروناس توين تاورز ، كواال المبور سيتى سنتر ،  0تاور 

 ماليزيا

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالتجزئة والمتاجر متعددة األقسام؛ خدمات البيع بالتجزئة  - 09الفئة 

مضافة لالستخدام في السيارات ومنتجات العناية المتعلقة بالمزلقات والسوائل والمواد ال

بالسيارات وقطع وتركيبات وإكسسوارات السيارات واألدوات اليدوية والجرائد 

والمجالت واألطعمة والمشروبات والحلويات وغيرها من المتفرقات؛ خدمات التجزئة 

بس واإلكسسوارات المتعلقة بالغاز القابل لالشتعال؛ خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالمال

والمظالت والحقائب والتذكارات والتنظيم و اإلدارة لبرامج والء الزبائن وتوفير برامج 

منح الحوافز من خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء لشراء السلع والخدمات وخدمات 

الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ 

 09سواق؛ خدمات دراسات األسواق. الواردة بالفئة خدمات بحوث األ
 

منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -جى كاى هوسبيتاليتى  -نى وشريكه جالل الكردا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي  593شارع   54

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09ادارة و تاجير مطاعم سياحيه و الغير سياحية الوارده بالفئة  - 09الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -غدا  -احمد لطفي زكريا حبق و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / محروس عبد  - 0المجاوره  -5الحي  4/30دمياط الجديده محل بالعقار رقم 

 ياط دم -مركز كفر سعد   -السالم قنديل 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات التسويق الدعاية و االعالن الوارده بالفئة  - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةتوصية بسيطة -اليف كير كوزموتكس -محمد محمد محمد عوف وشريكتة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بحى العبور ثان االسماعيليه  -بملك احمد ابراهيم بيومى  -البالبسه خلف مخزن العتال 

 االسماعيليه -

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 0دون غيرها )فى مجال الفئة  09يع الخدمات الواردة بالفئه جم - 09الفئة 
 

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

كوزمتكس  GNTMISNGTالتنازل عن   -باستخدامها مجمعة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430553 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

39/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سيدي جابر  -ش سمير زاده  05

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

إلعالنية، تقديم المعلومات خدمات الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات ا - 09الفئة 

التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة إرشاد المستهلكين[، المعلومات واألخبار عن 

األعمال، أبحاث األعمال، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، 

خدمات مقارنة األسعار، البحث عن المعلومات في ملفات كمبيوتر لآلخرين ، تنظيم 

ض لغايات تجارية أو دعائية ، إدارة الملفات المبرمجة، التنبؤات االقتصادية، المعار

اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، المساعدة في إدارة 

األعمال التجارية أو الصناعية، أبحاث التسويق، اإلعالن والدعاية المباشرة على 

ن ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[، شبكات الكمبيوتر، خدمات الشراء لآلخري

 09نشر نصوص الدعاية واإلعالن ، خدمات التسويق عبر الهاتف " بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة -أي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، أبراج االمارات المالية ، مركز دبى المالى العالمى ، ص.ب  0، الطابق  S003وحدة 

 ، دبى ، االمارات العربية المتحدة 35543

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن ، إدارة األعمال ، توجيه األعمال ، تفعيل النشاط  - 09الفئة 

المكتبي ، المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء ، الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي ، تقييم 

األعمال ، استشارات األعمال المهنية ، المعلومات واألخبار عن األعمال ، التحريات 

، تقصي حقائق األعمال ، استشارات في إدارة وتنظيم األعمال ، المساعدة عن األعمال 

في إدارة األعمال ، استشارات إدارة األعمال ، استشارات تنظيم األعمال ، أبحاث 

األعمال ، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين ، تقديم 

إرشاد المستهلكين[ ، المساعدة في  المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ]مؤسسة

إدارة األعمال التجارية أو الصناعية ، عرض السلع ، اإلعالن بالبريد المباشر ، نشر 

مواد الدعاية واإلعالن ، توزيع العينات ، وكاالت االستيراد والتصدير ، التسويق ، 

ن أو ترويج أبحاث التسويق ، دراسات التسويق ، خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعال

المبيعات ، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر ، تنظيم المعارض لغايات 

تجارية أو إعالنية ، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية ، الدعاية 

واإلعالن الخارجي ، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة ، 

خرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[ ، ترويج المبيعات خدمات الشراء لآل

]لآلخرين[ ، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها وشرائها عند الحاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، ويمكن تقديم هذه 

منافذ البيع بالجملة أو من خالل كتالوجات الخدمات من خالل محالت البيع بالتجزئة أو 

الطلب البريدي أو عبر الوسائل االلكترونية ، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة ، 

 09خدمات البيع بالتجزئة للفحم ومنتجات التبغ وأدوات المدخنين 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -جرين روك للتصدير  -شركة يحيي عادل محمد شبانة وشريكة خالد عبد النبى محمد  

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك/ رفعت الجاسر  -تجاري خلف مسجد امن الدوله  5عماره  03شقه  -النوبارية  

 البحيره  -لمطامير مركز ابو ا -محمد سالم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعيه وخاصه  09استيراد وتصدير بالفئه  - 09الفئة 

 00الخضروات و الفاكهه الطازجه الوارده بالفئه 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -نهله محمد جمال الدين محمد بكرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بهجت الزمالك قصر النيل القاهره 04

 09 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات البيع واالستيراد والتصدير وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 09الفئة 

 دون غيرهما 55 - 03في مجال الفئات  09والدعايه والتسويق بالفئه 
 

التنازل عن مقاطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 569عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجزر العذراء البريطانية -شلهوب جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مين ستريت ، ص . ب  030انترتراست كوربوريت سيرفيسيز ) بى فى اى ( ليمتد ، 

 ، الجزر العذراء البريطانية   0003تاون ، تورتوال ، فى جى  ، رود 4340

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تجميع لصالح الغير تشكيلة من البضائع )وال ينطوي ذلك على خدمة  - 09الفئة 

النقل( وذلك لتمكين الزبائن من مشاهدة وشراء تلك البضائع بسهولة، وقد تقدم هذه 

ل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل كتالوجات الخدمات من خال

الطلب عبر البريد أو بواسطة الطرق اإللكترونية، على سبيل المثال من خالل مواقع 

في مجاالت  09الويب أو برامج التسوق التلفزيونية؛ خدمات أبحاث التسويق بالفئة رقم 

 تجات الَجـمال. مستحضرات التجميل ومنتجات العطور ومن
 

التنازل عن كل مقطع على حدى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -ة الو مستيل مصر مؤسس -محمد عبد السالم عبد الغنى عفيفي 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه   -الدقي   -ش سليمان جوهر  69

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع واالستيراد والتصدير وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 09الفئة 

  50في مجال الفئه  09والدعايه والتسويق بالفئه رقم 
 

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

710797العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمهشرك -شركة باتر اند دو لالغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مدينة السادات  -المنطقه الصناعيه الثانيه  - 4القطعه 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الدعايه واالعالن الوارده 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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -برايت هاوس لالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم المنتزه اول  -سيدي بشر بحري  55شارع فاروق درويش من شارع  95

 سكندريه اال

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09اداره االعمال التجاريه الواردة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435643 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين واليه اوريغون -فول كريك فارم اند نرسري انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 53495جاسبر  لويل رود  لويل اوريغون  05004

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

والتسويق والترويج فى مجال االستنبات تربيه خدمات الدعايه واالعالن  - 09الفئة 

النبات بغرض تحسين النوع النباتى وانتاج نباتات ذات الخصائص المرغوبه واالصناف 

 دون غيرها 09النباتيه والفواكه المزروعه الناتجه منها فئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين واليه اوريغون -فول كريك فارم اند نرسري انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 53495جاسبر  لويل رود  لويل اوريغون  05004

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعايه واالعالن والتسويق والترويج فى مجال االستنبات تربيه  - 09الفئة 

النبات بغرض تحسين النوع النباتى وانتاج نباتات ذات الخصائص المرغوبه واالصناف 

 دون غيرها 09النباتيه والفواكه المزروعه الناتجه منها فئة 

 
 

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

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جرين سمايل لصاحبها )حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجديده  مصر -النزهه  -ميدان تريومف  -ش عثمان بن عفان 009

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 0في مجال الفئة  09جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 09الفئة 
 

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

ى الوضع العادىالتنازل عن الحرفين كال على حدى وف -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد سورى الجنسية -اسالم علي الصغير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السورية -حماة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09خدمات الدعاية و االعالن الوارده بالفئه   - 09فئة ال
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -اسالم السعيد سعودى ابو المعاطى ابو زيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -مركز المنصورة  -البداله  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية  - 09الفئة 

 59فى مجال الفئة  09الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    3430346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -راديو محمد طلعت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  -شارع عبد العزيز  06

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 00-5-3في مجال الفئات  09ع المنتجات الوارده بالفئة جمي - 09الفئة 
 

التنازل عن مقطع العالمة هوم  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 

ENMI  على حدى
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/05/5305 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل -عطا محمود طة عطى  

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع بورسغيد الجماليه القاهره  433

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 03لفئة فى مجال ا 09االستيراد والتصدير االعمال التجارية بالفئة   - 09الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -شمس الدين لتجارة المالبس  -محمود محمد محمد حرب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة   -الحوامدية   -ش البحر االحمر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59فى مجال الفئة  09جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 09الفئة 
 

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

ا مجمعه باستخدامه
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة روجادا للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الزاويه-القصيرين -ش احمد العسال  50

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 56 - 59دون غيرها ) فى مجال الفئات  09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3434530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة بركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحى الثامن  55مشروع  5ره عما

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 06 - 00 - 4 - 6 - 5فى مجال الفئات  09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 

53 - 50 - 53 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3434055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ميس الفاطيما  -فاطمة محمد عبد الله عرفة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -كرداسه   -بجوار المعهد االزهرى  -طريق بنى مجدول 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59ال الفئه فى مج 09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3434003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده  -بس شركة االتحاد لبيع المال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -منطقة كرداسة  -خلف الشارع السياحى  -خلف مول كرداسة  -مكرر  0

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59فى مجال الفئه  09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3434000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سفن ستار للتوريدات العموميه  -السيد محمدابراهيم سعد وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه السادسه -شارع احمد فخرى  -ب الدور الثانى عمارات اطلس  0مدينه نصر 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 59فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  09جميع الخدمات الواردة بالفه  - 09الفئة 
 

باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك 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 - 569 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سامكريت لالستثمار الهندسى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -االهرام  -طريق المنصورية  4

 06 : المةــــــلعات اـــفئ
 

خدمات االستثمار العقارى ، خدمات تثمين العقارات ، وكاالت العقارات ،  - 06الفئة 

خدمات ادارة العقارات ، خدمات تأجير العقارات ، خدمات استثمار رؤوس االموال 

 06وجميع الخدمات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سامكريت لالستثمار الهندسى ش م م  شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق المنصورية االهرام /الجيزة4

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

ارات وكاالت العقارات خدمات تثمين العق-خدمات االستثمار العقارى  - 06الفئة 

وخدمات ادارة العقارات وخدمات تاجير العقارات وخدمات استثمار رؤوس االموال 

 دون غيرها 06وجميع خدمات الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -سامكريت لالستثمار الهندسى ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -االهرام  -طريق المنصورية   4

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وكاالت العقارات  -خدمات تثمين العقارات  -خدمات االستثمار العقارى  - 06الفئة 

خدمات استثمار رؤوس االموال  -خدمات تاجير العقارات  -عقارات خدمات ادارة ال

 دون غيرها 06وجميع الخدمات 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة القابضة للصناعات المعدنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -جاردن سيتى  -شارع الطلمبات  9

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 06الخاصة باستثمار االموال فئة  06جميع خدمات الفئة  - 06الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مصر    -مصرف ابو ظبى االسالمى 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -جار دن سيتى  -ش رستم   5

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات بنكية والمعامالت المالية الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/39/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

فاير ايساك كوربوريشن شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير , 

 الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  59003سان جوسى سى ايه  333مترو درايف سويت  040

 االمريكية

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

المعلومات فى مجال التصنيف االئتمانى ,والتقييم االئتمانى للعميل خدمات  - 06الفئة 

 06وعمليات تحصيل االموال للعميل الواردة فى 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة  -فيزيس كومباني شركة ماساتشو سيتس فينانشيال سير

 الواليات المتحدة االمريكية -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  35055هانتينجتون افينيو بوسطن ، ماساتشوسيتس  000

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

رة وتوزيع المنتجات االستثمارية ، اى ، التمويل التبادلى توجية وادا - 06الفئة 

وصناديق التأمين المتغيرة وصندوق االستثمار وتمويل لسوق المال ، منتجات الدخل 

الثابت ، منتجات االسهم ، الحسابات المدارة بشكل منفصل ، تمويل التعليم ، واالوارق 

 06حافظ الواردة بالفئة المالية ، المتوزانة ، صناديق تخصيص االصول والم
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

164 

 

 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة  -شركة ماساتشو سيتس فينانشيال سيرفيزيس كومباني 

 مريكيةالواليات المتحدة اال -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  35055هانتينجتون افينيو بوسطن ، ماساتشوسيتس  000

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

توجيه وإدارة وتوزيع المنتجات االستثمارية، أي، التمويل التبادلي وصناديق  - 06الفئة 

تثمار وتمويل لسوق المال، منتجات الدخل الثابت، التأمين المتغيرة وصندوق االس

منتجات األسهم، الحسابات المدارة بشكل منفصل، تمويل التعليم، واألوراق 

 .06المالية،المتوازنة، صناديق تخصيص األصول والمحافظ الواردة بالفئة رقم 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مصرية  -اركان للتنمية واالستثمار العقاري محمد جمال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه   -اكتوبر   6مدينه   -الحي الرابع  -  5مجاوره   - 555عماره 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06العقاري الوارد بالفئه رقم االستثمار  - 06الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين سويسرا -بالتوس سبورتس مانجمانت ش.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -شارع جار غونا , بواسطة بورل & باربى , مكتب محاماة جنيف  5

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06مارات الرياضية الوارده بالفئة اي االستث -االستثمارات  - 06الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

167 

 

 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -التاال لالستثمار واالستيراد والتصدير  -احمد صبرى محمد زكريا الصياد 

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع نوبار عابدين  03

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06االستثمار العقارى الوارد بالفئه  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين  -نون أيه دى هولدينغز ليميتد 

 دوله االمارات العربيه المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عالمى ص.ب. ، مركز دبى المالى ال5، منطقه البوابه المبنى 0الطابق  4وحده رقم 

 االمارات العربيه المتحده  -، دبى  936954

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

التمين , الخدمات التمويليه , الشؤون الماليه , الشؤون النقديه , خدمات  - 06الفئة 

التحويالت , المعامالت والسداد الماليه , تحصيل المدفوعات للبضائع والخدمات , 

ابات السداد , عمليات الدفع عبر االنترنت , خدمات الدفع . خدمات معالجه السداد , بو

المحفظه االلكترونيه ) خدمات الدفع ( , خدمات الدفع االلكترونيه , خدمات السداد عن 

بعد , تحويل االموال االلكترونيا , خدمات دفع فواتير , خدمات بطاقه معامالت الدفع , 

ذات قيمه , الخدمات الماليه المتعلقه بتوفير اصدار بطاقات وكوونات وقسائم شراء 

قسائم لشراء السلع , خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقه بجميع 

 06الخدمات المذكورة اعاله الواردة في الفئه 
 

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

978087
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية )اى فاينانس( ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مصر االسكندرية الصحراوى  54الكيلو  -كية القرية الذ - 45ب   0مبنى رقم أ 

 الجيزة  -

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06المعامالت المالية بجميع فئاتها بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

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

حدى



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية )اى فاينانس( ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصر االسكندرية الصحراوى  طريق 54الكيلو  -القرية الذكية  - 45ب  0مبنى رقم أ 

 الجيزة  -

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06المعامالت المالية بجميع فئاتها بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

التنازل عن العبارة المصاحبة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

للعالمة كال على حدى
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    3053935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قطرية مساهمة خاصة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة الجزيرة للتمويل 

 دولة قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الدوحه قطر 55003ب  -ص 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين , الشؤون التمويلية , الشؤون المالية والشؤون العقارية ،  - 06الفئة 

 .06وجميع الخدمات الواردة في الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى-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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053635 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ناف الدارة المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -ش مكرم عبيد  99 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06االستثمار العقاري بالفئه  - 06الفئة 
 

لى االلوان الموضحة بالنماذج التنازل عنة منح الطالب حق خاص ع -االشتراطات        :      

الحروف واالرقام 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -المهندسين  -شارع شهاب  00

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات -خدمات الشئون العقاريه و الشئوون المالية و الشئوون التمويلية  - 06الفئة 

 06وجميع خدمات الفئة -مكاتب العقارات و السمسره 
 

094797االشتراطات        :       العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده االسهم بموجب قانون الشركات  -شركه اينيموني تكنولوجي ليميتد  

 وقانون مركز دبي المالي العالمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز دبي المالي العالمي  933500ركز دبي المالي العالمي ص ب فينتك هايف م

 االمارات العربيه المتحده 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التامين, خدمات الشؤون الماليه ,خدمات الشؤؤون النقديه, خدمات  - 06الفئة 

 دون غيرها  06الشؤن العقاري الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    3055546 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة قائمة ومنظمة بموجب القوانين -الحيل القابضة 

 االمارات العربية المتحدة -المرعية فى أبو ظبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 درويش الخالدية ابة ظبي االمارات العربية المتحدة  بناية أبناء جاسم

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06خدمات بطاقات االئتمان الخدمات الماليه خدمات التأجير التمويلى فئة  - 06الفئة 

 دون غيرها
 

مة العالمة مرتبطة مع العال -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

فى الوضع العادى على حدة Tالتنازل عن حرف  - 973790
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين لبنان  --بنك عودة ش . م .ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيروت  -رياض الصلح  - 5963 - 00ص.ب  -باب ادريس  -مبني عودة بالزا 

 لبنان  - 0033  5434

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 -الشؤون الماليه  -الشؤون التمويليه  -خدمات التأمين  -الخدمات المصرفية  - 06الفئة 

 06والشؤون العقاريه الوارده بالفئة 
 

:      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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -شركة صحتك الدارة المنشات الصحية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره -بالدور السابع  334عابدين حجرة  -وبرا اال -ش الشركات  5

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع خدمات الفئه  - 06الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمه  مصرية شركة  م -كاسيل للتطوير العمراني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -التجمع الخامس   -شارع التسعين  46الكائن بالقطعه  -قاعه فى فندق هلنان الند بارك 

 القاهرة   -القاهره الجديدة 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06االستثمار العقاري وجميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 06الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اردنى الجنسية  -فردى  -عزيز عزت عزيز سجدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن   -عمان   

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات معلومات الصرف  -توفير المعلومات الماليه  -المعلومات الماليه  - 06الفئة 

 06الخدمات الماليه الوارده بالفئه رقم  -خدمات معلومات السوق الماليه  -االجنبي 
 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430496 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان -نجز انك طوكيو مارين هولدي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _شوم ، شيودا  كو ، طوكيو ، اليابان 0مارونوشى  0-5

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التامين الشوون التمويلية الشون المالية والشوون العقارية ابرام  - 06الفئة 

 06التامين سمسرة التامين وكاالت التامين التامين العامة التامين على الحياة فئة سندات 

 دون غيرها
 

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

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤسسه طبقا لقوانين واليه ديالوير بالواليات المتحده  -ميجو ماني ، انك 

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه 05434لتيل فولز درايف ، ويلمينجتون ، ديالوير  590

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المالية والشؤون النقدية ؛ خدمات بنكية ؛ خدمات الدفع ؛ خدمات  - 06الفئة 

معالجة الدفع والتحقق منه ؛ المعالجة اإللكترونية لبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم 

والتحويل اإللكتروني لألموال والشيك اإللكتروني والمدفوعات اإللكترونية ؛ خدمات 

 . 06دمات المعلومات واالستشارات المتعلقة بما ذكر أعاله الواردة بالفئة االئتمان ؛ خ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3065540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة بسيطة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا   -ايرباص هليكوبترز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -ماريجنان سيدكس  00359أف  -ايروبورت انترناشونال مارسيلى بروفنس 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

تركيب وصيانة واصالح المركبات واالجزاء الهيكليه والتجهيزات  - 03الفئة 

وطالء  -لمركبات وخاصة ) خدمة التركيب ( ل -والمكونات الديناميكيه ومعداتها 

 -واصالح اجهزة محاكاة الطيران  -ورفع مستوى الصيانه  -وتركيب  -المركبات 

وخدمات المعلومات المتعلقه  -تركيب وصيانة واصالح اجهزة الكمبيوتر -والتركيب 

واستئجار االت وادوات لصيانه واصالح المركبات بالفئة  -بصيانة واصالح المركبات 

 03رقم 
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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 - 569عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3064369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الخليجية لالنشاء والتعمير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الحجاز  45

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03المقاوالت العامة الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -م.م شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0553لسنة  4االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

 -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الهندسى ش م م  سامكريت لالستثمار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق المنصورية االهرام /الجيزة4

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات الخاصة بالبناء والتشيد وخدمات االشراف على المبانى  - 03الفئة 

 دون غيرها 03الفئة وخدمات اصالح وصيانة وترميم وتجديد المبانى وجميع خدمات 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سامكريت لالستثمار الهندسى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -االهرام  -رية طريق المنصو 4

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع الخدمات الخاصة بالبناء والتشيد ، خدمات االشراف على المبانى ،  - 03الفئة 

 03خدمات اصالح وصيانة وترميم وتجديد المبانى ، وجميع الخدمات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3030933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سامكريت لالستثمار الهندسى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االهرام /الجيزة -طريق المنصورية  4

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

، خدمات االشراف على المبانى ، جميع الخدمات الخاصة بالبناء والتشيد  - 03الفئة 

 03خدمات اصالح وصيانة وترميم وتجديد المبانى ، و جميع خدمات الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3036950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -مكتب االيمان لالستيراد والتصدير -وليد حسانين عبد الوهاب حسانين 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك عالء محمد نبيل محمد  -بجوار موقف المنصورة  -شارع عبد العزيز على  00

 الشرقية -ثانى الزقازيق  -الصادق 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 (59،54،5،4،3فى مجال الفئات ) 03جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3033534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة تضامن ش -احمد على حسين عبد الكريم وشريكه  -شركة اكستريم استيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اكتوبر ــ  6بمدينة  -بجوار بابا جونز بيتزا  -الدور االرضى  -مركز اكتوبر التجارى 

 الجيزة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

غسل السيارات وتنظيف المركبات وتلميع المركبات بالورنيش بالفئة رقم  - 03الفئة 

03 
 

:      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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3040593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -اوكا للنقل بالعموله  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -ش الطيران  - 44عماره  -الدور الثالث  - 030شقه 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03نقل البضائع الوارده بالفئه  - 03الفئة 
 

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 ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    3043955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م )سيمنس ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده  039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

 (039  uberub  )-  القاهره 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 .03جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م)سيمنس ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

039  uberub   القاهره 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
 

التنازل عن كلمات العالمة والحروف  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

كال على حدة
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/34/5305 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمه مصريه-يورك تاورز لالستثمار و التنمية العقاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -المهندسين  -شارع لبنان 43

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع خدمات االنشاء المباني واالصالح وخدمات التشطيب وخدمات  - 03الفئة 

 03ميع الخدمات الواردة بالفئه التركيب وج
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -صريين ش م م مقاوالت الم -اية اتش ام للبناء والتشييد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور الثالث التجمع الخامس  -القطاع الثانى  - 550القطعة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 03الفئة 
 

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

على حدى 8التنازل عن الرقم  -باستخدامها مجمعة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة تأسست وقائمة شركة ذات مسئولية محدود -عبد اللطيف جميل اي بي ار المحدودة  

 طبقا لقوانين جزر القنال البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر القنال  -ار بى   00جيه اى  -جيرسى  -شارع هيلير   -ايسبالند   9

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

معالجة المركبات بمواد مضادة للصدأ، تنظيف المركبات، تشحيم المركبات،  - 03الفئة 

تشحيم المركبات، صيانة المركبات، صيانة وإصالح السيارات، تلميع المركبات، إعادة 

بناء المحركات المعطلة أو التالفة جزئيا، إعادة تلبيس اإلطارات بالمطاط، إعادة تلبيس 

اإلطارات بالمطاط، إصالح مواد التنجيد، تقديم المساعدة عند تعطل المركبات 

لميع المركبات، إنشاء المباني واإلصالح وخدمات )تصليح(، تشحيم المركبات، ت

 .03التركيب أو التجميع الواردة في الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -المصطفى للمقاوالت العامة -كرم طلعات محمد مسلم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -بدر  -المجاورة الرابعة  -الحى الثانى  06شقة  040عمارة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03قاوالت العامة بالفئة م - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -م شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية ش م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  49

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جميع خدمات الفئة  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    3056444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  49

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جميع خدمات الفئة  - 03فئة ال
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -ئية شركة مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه -ش عبد الحميد بدوى  49

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03جميع الخدمات الواردة  - 03الفئة 
 

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

لحروف كل على حدىا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمه مصرية -مصر الخليج للمصاعد والساللم الكهربائية ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ةالقاهر -النزهه -ش عبد الحميد بدوى  49

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03جميع الخدمات الواردة  - 03الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

203 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/34/5305 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة مصرية  -ساج لالنشاء والتعمير   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر   -طريق رشدى   -مجمع عروس البحر   504

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03خدمات المقاوالت الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسيةفرد مصرى الج -نت ورك اند سيستم سيلوشنس -غادة محى الدين احمد سالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طره االسمنت المعادى القاهرة -كورنيش النيل  -شارع  عبد النبى 03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03صيانة اجهزة شبكات االنترنت بالفئة رقم  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -نت ورك اند سيستم سيلوشنس. فردى  -غادة محى الدين احمد سالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى القاهرةشارع  عبد النبى  كورنيش النيل طره االسمنت 03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03صيانة اجهزة شبكات االنترنت الفئة رقم  - 03الفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نت ورك اند سيستم سيلوشنس  -غادة محى الدين احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طره االسمنت المعادى القاهرة -كورنيش النيل  -شارع  عبد النبى 03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03انة اجهزة شبكات االنترنت بالفئة رقم صي - 03الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه   -غادة محى الدين احمد سالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  عبد النبى  كورنيش النيل طره االسمنت المعادى القاهرة03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03صيانة و تركيب شبكات االنترنت الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نت ورك اند سيستم سيلوشنس  -غادة محى الدين احمد سالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طره االسمنت المعادى القاهرة -كورنيش النيل  -شارع  عبد النبى 03

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03صيانة و تركيب شبكات االنترنت الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    3055963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -نت ورك اند سيستم سيلوشنس. فردى  -غادة محى الدين احمد سالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  عبد النبى  كورنيش النيل طره االسمنت المعادى القاهرة03

 03 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 03صيانة و تركيب الشبكات االنترنت الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

933993العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -كاسيل للتطوير العمراني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس   -شارع التسعين  46الكائن بالقطعه  -قاعه فى فندق هلنان الند بارك 

 القاهرة  -القاهره الجديدة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03شاءات الوارده بالفئه رقم االن - 03الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

211 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 زيه شركة مالي -بتروليم ناشيونال بيرهاد)بتروناس( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كواال المبور ،  93344، بتروناس توين تاورز ، كواال المبور سيتى سنتر ،  0تاور 

 ماليزيا

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

انشاء المباني وهياكل الهندسه المدينه االخري ، التصليح خدمات التركيب ،  - 03الفئة 

ت خدمه المركبات ، تنظيف المركبات ، صيانه وتصليح خدمات مكافحه التأكل ، محطا

 03المركبات ، التصليح ، غسل السيارات الواردة بالفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3435940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية -شركة جونيبر نتويركس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 إنوفشن واى سنيفال  الواليات المتحدة األمريكية 0000

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

زة الكمبيوتر خدمات التركيب والصيانه واالصالح فى مجاالت اجه - 03الفئة 

 دون غيرها 03االتصاالت السلكيه والالسلكيه الشبكات االتصاالت وامن الشبكه فئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدوده -جى جروب هولدينجز ليمتدنبتون انر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحده -بي واي  9اي  0اس دبليو -برسندن بليس  00-نوفا نورث 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03حفر لالستخراج النفط و الغاز فئة  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقيةاالشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3434043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ايكون  -هشام حسن عبد الهادى حسن جعبوب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -قسم برج العرب  -لعرب طريق برج ا 0309بالكيلو  349العقار رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03خدمات االستشارات الهندسيه الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    3003405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/33/5306 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسه فرديه  -مؤسسه المتشابهين لالتصاالت وتقنيه المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  - 50000رمزى بريدى  03053ص ب  -شارع الستين ,حى النزهه  -جده 

 السعوديه 

 04 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 04االتصاالت عن بعد وجميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 04الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0553لسنة  4االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      م
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0553لسنة  4االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3066450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فظة الجيزةمحا -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 0/ 69موقع رقم 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3039006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/34/5304 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك  5ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  54030اليتون افينيو ،  بالو التو ، سى ايه  030

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

حويل خدمات االتصاالت عن بعد ، خدمات االتصاالت االلكترونية ، ت - 04الفئة 

البيانات والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط ، تحويل الرسائل والصوت 

والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ، خدمات االتصاالت ، 

خدمات البث ، خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو ، خدمات االتصال بالفيديو عبر 

البيانات ، تدفق البيانات ، توفير خدمات االتصال الهاتف ، خدمات اتصاالت الصوت و

بالصوت عبر االنترنت ، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر 

 04والواردة بالفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3035056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك 5ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  54030اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه  030

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

، خدمات االتصاالت اإللكترونيّة، تحويل البيانات خدمات االتصاالت عن بعد - 04الفئة 

والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط، تحويل الرسائل والصوت والبيانات 

والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية، خدمات االتصاالت، خدمات البث، 

هاتف، خدمات خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو، خدمات االتصال بالفيديو عبر ال

اتصاالت الصوت والبيانات، تدفق البيانات، توفير خدمات االتصال بالصوت عبر 

اإلنترنت، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة 

 دون غيرها. 04
 

943041العالمة 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 - 569 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك 5ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 54030اليتون افينيو  ، بالو  التو ، سى ايه  030

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات اإلتصاالت اإللكترونيّة، تحويل البيانات  - 04الفئة 

والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط، تحويل الرسائل والصوت والبيانات 

والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية، خدمات اإلتصاالت، خدمات البث ، 

تصاالت بواسطة الفيديو، خدمات اإلتصال بالفيديو عبر الهاتف، خدمات خدمات اال

اتصاالت الصوت والبيانات، تدفق البيانات، توفير خدمات اإلتصال بالصوت عبر 

اإلنترنت، تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة 

 دون غيرها. 04
 

منح الطالب حق اسبقية - 943793العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  54035واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  403

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد اإلرسال  - 04الفئة 

ن بعد وبالتحديد اإللكتروني للبيانات وبيانات إعتماد الشبكة، خدمات االتصاالت ع

تأسيس ومنح اإلتصال لشبكات الحاسوب أو البيئات السحابية، توفير الولوج الى شبكات 

االتصاالت عن بعد وخاصة عبر شبكات االتصاالت عن بعد اآلمنة من خالل التوثيق 

والمصادقة على بيانات إعتماد الشبكة على الخط مباشرة )اإلنترنت(، توفير الولوج 

الى شبكات الحاسوب، خدمات االتصاالت، اإلرسال اإللكتروني  اآلمن والموثق

للمعلومات والبيانات، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال النصوص والصور 

والصوت والفيديو والبيانات عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت 

مات االتصاالت عن بعد الالسلكية واإلنترنت، توفير الولوج الى قواعد البيانات، خد

لتوفير الولوج لعدة مستخدمين الى شبكة الحاسوب العالمية، تسليم الرسائل عبر اإلرسال 

 والترد ضمن فئات أخرى. 04اإللكتروني والواردة بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -وندركيت ال ال سى 

 الواليات المتحدة االمريكية -فلوريدا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دانبر ار د ،  بالم بيتش جاردنز ، فلوريدا ، الواليات المتحدة االمريكية 00

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت ، النقل االلكترونى للبيانات والرسائل الرقمية عبر  - 04الفئة 

االجهزة المحمولة وعبر اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ، خدمات االتصاالت ، 

االرسال االلكترونى للرسائل والنص ومحتوى الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو 

عبر شبكة كمبيوتر عالمية ، خدمات االتصاالت والصوت والرسوم المتحركة والصور 

، توفير روابط االتصاالت عبر االنترنت التى تنقل مستخدمى برامج الموقع والتطبيقالى 

مواقع الويب وبرامج التطبيقات االخرى ، توفير المنتديات االلكترونية وغرف الدردشة 

فى مجال ادارة السفر ، ولوحات النشرات االلكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين 

توفير الوصول الى الكمبيوتر وقواعد البيانات االلكترونية وعبر االنترنت ، خدمات بث 

الصوت والفيديو عبر االنترنت ، اى نشر وعرض ونقل البيانات الكترونيا والصوت 

والفيديو ، توفير الوصول الى قواعد بيانات الكمبيوتر فى مجال ادارة السفر ، توفير 

 04وصول الى قواعد بيانات الكمبيوتر فى مجال الشبكات االجتماعية بالفئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهم -المستقبل للقنوات الفضائية واالذاعية )مجموعة قنوات مصر ( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6المنطقة الحرة االعالمية مدينة 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع خدمات الفئة  - 04الفئة 
 

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

وغيرها 037489عالمة مرتبطة مع العالمة رقم ال -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤليه محدوده تأسست وقائمة طبقا  -شركة ارقام االستثمارية التجارية  

 لقوانين دولة السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه العربيه   - 5044ص . ب   - 60490الرياض  -شارع العليا العام  -حي العليا 

 السعوديه   

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

تقديم خدمات وكاالت األنباء ؛ محطة البث التلفزيوني واإلذاعي ؛ البث  - 04الفئة 

 .04شفرة والمفتوحة الواردة بالفئة رقم التلفزيوني واإلذاعي عبر القناة الم
 

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

والتنازل عن مقطع اخبار دوت كوم كال على حدى 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه  ذات مسؤليه محدوده  -شركة ارقام االستثمارية التجارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه    5044ص ب  60490حي العليا  شارع العليا العام الرياض 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

ت االنباء ,محطه البث التلفيزيوني واالذاعي ,البث تقديم خدمات وكاال - 04الفئة 

  04التلفيزيوني واالذاعي عبر القناه المشفره والمفتوحه الوارده بالفئه رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -فودافون مصر لألتصاالت شركه مصر فون لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  09/0موقع قسم 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 04الخدمات الواردة بالفئة  جميع - 04الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تأسست طبقا لقوانين  -فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن )فيفا( 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زيوريخ سويسرا 4344   53تراس فيفا اس

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات اإلتصاالت عن بعد، خدمات اإلتصاالت عبر الهواتف والهواتف  - 04الفئة 

المحمولة، خدمات اإلتصاالت اإللكترونية عبر الهاتف، اإلتصاالت عبر الراديو، 

و، اإلتصاالت عبر المؤتمرات اإلتصاالت عبر الفاكس، خدمات النداء اآللي عبر الرادي

عن بعد، البث التلفزيوني، البث اإلذاعي، خدمات وكاالت الصحافة واألخبار، تأجير 

أطقم الهاتف، الفاكس ومعدات اإلتصاالت األخرى، بث المواقع اإللكترونية التجارية 

على شبكة اإلنترنت أو على أدوات اإلتصاالت اإللكترونية الالسلكية، خدمات البث 

البرامج التلفزيونية واإلذاعية المقدمة عبر األقمار الصناعية، الكابل أو الشبكات و

الالسلكية، خدمات البعث اإللكتروني للرسائل، توفير الولوج الى خدمة المدونات، 

غرف الدردشة ولوحات النشرات والمناقشة، توفير غرف الدردشة المباشرة وألواح 

ائل، التعليقات ومحتويات وسائل اإلعالم المتعددة بين النشرات اإللكترونية إلرسال الرس

مستخدمي التواصل اإلجتماعي، توفير الولوج الى مواقع إلكترونية تحتوي على 

خرائطـ، معلومات عن إتجاهات السير ومواقع األعمال، إرسال الرسائل والصور عبر 

والمكتبي عبر  أجهزة الكمبيوتر، توفير الولوج الى خدمات التسوق والطلب المنزلي

أجهزة الكمبيوتر، شبكات كمبيوتر عالمية و/أو تقنيات اإلتصاالت التفاعلية، اإلتصاالت 

عن بعد بالنسبة للمعلومات )المتضمنة المواقع اإللكترونية(، برامج الكمبيوتر وغيرها 

من البيانات، خدمات البريد اإللكتروني، توفير المعلومات شبكياً من قاعدة بيانات 

نة أو من اإلنترنت، المتعلقة بالرياضات واألحداث الرياضية، توفير توصيالت ممكن

اإلتصاالت عن بعد بشبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير الولوج الى مواقع 
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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 - 569عدد 

إلكترونية للموسيقى الرقمية على شبكة اإلنترنت أو على أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

والتلفزيونية المتعلقة بالرياضات واألحداث الرياضية، الالسلكية، بث البرامج اإلذاعية 

توفير التوصيالت لتجهيزات الكمبيوتر )خدمات اإلتصاالت عن بعد(، توفير الولوج الى 

أجهزة كمبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر المركزية )خدمة تكنولوجيا المعلومات(، توفير 

ية أو عبر أدوات اإلتصاالت الولوج الى شبكة اإلنترنت عبر شبكة كمبيوتر عالم

اإللكترونية الالسلكية )خدمة تكنولوجيا المعلومات(، دفق الفيديوهات والمواد السمعية 

من شبكة اإلنترنت، خدمات التدفق للفيديو، المواد السمعية والبرامج التلفزيونية، توفير 

ضمنها  الولوج الى محركات البحث على شبكة اإلنترنت، االتصاالت للمعلومات )من

 دون غيرها 04صفحات االنترنت( برامج الكمبيوتر و اي بيانات أخرى فئة 
 

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

394934
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمه  -شركة سكريبس  نتوركس ال ال سى  

 الواليات المتحدة االمريكيه  -طبقا لقوانين واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 03505شيريل بولفارد كنوكسفيل تينسي  5350

 04 : المةــــــلعات اـــفئ
 

خدمات اتصاالت، تحديداً، إرسال تسجيالت صوتية وصوتية مرئية متدفقة  - 04الفئة 

من خالل اإلنترنت، شبكات الكابل، شبكات السلكية، قمر صناعي، أو شبكات وسائط 

متعددة تفاعلية؛ خدمات بث صوتية ومرئية عبر اإلنترنت؛ إرسال المعلومات في 

مرئي؛ خدمات بث تليفزيوني؛ بث تليفزيوني سلكي؛ بث تليفزيوني المجال الصوتي ال

عبر القمر الصناعي؛ خدمات الوسائط المتنقلة في إطار اإلرسال اإللكتروني والبث 

وتوصيل محتوى وسائط الترفيه؛ خدمات البث الرقمي؛ خدمات البث الشبكي؛ خدمات 

نت إلرسال الرسائل بين اإلرسال المرئية حسب الطلب؛ توفير منتديات على اإلنتر

مستخدمي الحاسوب؛ توفير غرف دردسة على اإلنترنت ولوحات إعالنات إلكترونية 

 .04إلرسال الرسائل بين المستخدمين في مجال المصلحة العامة الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امازون تكنولوجيز, انك شركه مساهمه امريكيه طبقا لوانين واليه نيفادا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 54035تيرى افنيو ان ، :  سياتل واشنطن  403

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات االتصاالت الالسلكية عبر النطاق خدمات االتصاالت عن بعد، خ - 04الفئة 

العريض، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير الوصول الى االنترنت عبر 

شبكات االتصاالت البصرية عبر النطاق العريض او الشبكات الالسلكية، خدمات 

االتصاالت عن بعد وبالتحديد ارسال الصوت والبيانات والرسومات والصوتيات 

واسطة االتصاالت عبر النطاق العريض والشبكات الالسلكية، تزويد والفيديو ب

مستخدمي االطراف الثالثة بالوصول الى البنية التحتية لالتصاالت عن بعد، تأجير 

معدات وتركيبات االتصاالت عن بعد، خدمات بوابة االتصاالت، خدمات االتصاالت 

محلية، توفير الوصول الى  عن بعد لتوفير الوصول لعدة مستخدمين الى شبكة حاسوب

 وال ترد ضمن فئات اخري  04شبكات االتصاالت عن بعد. الواردة الفئه 
 

وغيرها  498778العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بنك عودة ش . م .ل تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة لبنان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان-ش امين الداعوق بيروت -باب ادريس  -مبني عودة بالزا 

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04ئة الخدمات االتصال عن بعد الوارده بالف - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كل كلكة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

وفقا شركة عامة محدودة مؤلفة وقائمة  -بريتش تليكو ميونيكيشنز بابليك ليمتد كومباني 

 لقوانين انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 انجلترا -ايه جية   3ايه  0لندن اي سي   -نيوجات ستريت  40

 04 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية؛ توفير الوصول إلى االتصاالت  - 04الفئة 

كمبيوتر واإلنترنت؛االتصاالت السلكية السلكية و الالسلكية وروابط قواعد بيانات ال

والالسلكية للمعلومات) متضمنة صفحات الشبكة العالمية(؛ بث ونقل البيانات, الصوت 

او الصور؛ خدمات االتصاالت بواسطة األقمار الصناعية, التلفاز و/او الراديو؛ خدمات 

االلكترونى؛ االتصاالت المحمولة؛تأجير واستئجار أجهزة األتصاالت؛ خدمات البريد 

خدمات اإلنترنت واالتصاالت واسعة النطاق؛ إرسال, معالجة, و تخزين البيانات؛ 

خدمات الشبكة؛ خدمات الشبكة السحابية, األمن وإدارة الشبكة؛ خدمات تبادل البيانات 

اإللكترونية؛ خدمات توفير, إرسال او عرض المعلومات عن األعمال او األغراض 

 ات المخزنة على الكمبيوتر أو عبر اإلنترنت؛المحلية من بنك البيان

خدمات الرسائل الهاتفية؛ مراقبة, تنظيم وتحليل بيانات المكالمات؛ خدمات فحص 

المكالمات؛ خدمات الخبراء في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية؛ إرسال الصوت, 

مبيوتر؛ عرض البيانات و/او الصور؛ إرسال البيانات, الرسائل, و الصور بمساعدة الك

وتوزيع الصوت والفيديو والصور الثابتة والمتحركة و البيانات؛ تأجير وقت الوصول 

إلى قواعد بيانات المعلومات؛ خدمات معلومات االتصال السلكية والالسلكية؛ خدمات 

توزيع وتوصيل الصوت والفيديو؛ توفير خدمات الوصول الى االنترنت؛ توفير 

ترونى ومعاينة التلفاز عبر بوابة تلفزيونية تفاعلية؛ خدمات التواصل بين الموقع األلك

بوابة اإلنترنت؛ تأجير وقت الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات؛إرسال الصوت, 

الفيديو و/او البرمجة الصوتية المرئية بواسطة بروتوكول اإلنترنت؛ االستشارات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

الخدمات المذكورة أعاله. بالفئة المهنية و الخدمات االستشارية المهنية المتعلقة بجميع 

 04رقم 

 
 

899407االشتراطات        :      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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3544005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/34/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة  -ال تى دى  -جابان اير الينز انترناشيونال كو

 طبقا لقوانين اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو  -كو  -شيناجاوا  -هيجاشى  5/4/00

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل بسيارات  -النقل باالتوبيسات  -النقل بالسكة الحديدية  -النقل الجوى  - 05الفئة 

زيارة  -ترتيب الرحالت البحرية -مرافقة المسافرين  -النقل بالسيارات  -االجرة 

حجز  -حجز مقاعد السفر  -المناطق الجديرة بالمشاهدة ) سياحة ( ترتيب الرحالت 

 05السفر 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3544930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/30/5300 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -الوادى الذهبى  -محمد محمد احمد سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -باب الشعرية  -حارة القربى الصوابى  9

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 03فى مجال الفئة  05خدمات الفئة  - 05الفئة 
 

ت        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطا
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3060039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/05/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

-الوطنية للتعبئة والتغليف المواد الغذائيه ايجي تريد  -يحيى محمود مصطفى محمود 

 صري الجنسيه فرد م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العاشر من رمضان  -االردنية  -مجمع عبد المقصود  - 6عمارة  - 9شقة 

 الشرقية

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 00فى مجال البقوليات بالفئة  05تعبئة وتغليف الوارد بالفئة  - 05الفئة 
 

الب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الط
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3069335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كورية مساهمة   -ال جي اليكترونيكس انك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كوريا 093 - 350جو  ، سؤول  - دايرو ، يونجدوينجبو -، يوى  054

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توويد الكهرباء الناتجة عن توليد الطاقة الضوئية وطاقة الرياح ،  - 05الفئة 

خدمات توزيع الكهرباء الناتجة عن توليدالطاقة الضوئية وطاقة الرياح ، خدمات تزويد 

الجديدة ، خدمات توزيع الكهرباء الناتجة عن  الكهرباء الناتجة عن الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة الجديدة ، تأجير الثالجات ، خدمات تخزين البضائع ، خدمات الخزن 

المبرد ، توفير معلومات تتعلق بالمطارات ، خدمات توفير المعلومات المتعلقة بتأجير 

ى المطارات عبر المطارات ، خدمات توفير المعلومات المتعلقة باماكن التوقف ف

المواقع االلكترونية ، خدمات توفير المعلومات المتعلقة بتأجير الطائرات ، توفير 

معلومات عن وصول ومغادرة الرحالت الجوية ، توفير المعلومات التى تتعلق بنقل 

البضائع والمسافرين ، خدمات تقديم المعلومات عن النقل ، نقل جوى وتوفير المعلومات 

خدمات معلومات النقل الجوى ، توفير المعلومات عن حركة المرور ، ذات الصلة ، 

حجز وتنظيم مداخل صاالت المطارات ، حجز مواقف السيارات فى المطارات ، 

خدمات نقل الركاب فى المطار بين مرافق االصطفاف فى المطار والمطار ، خدمات 

ة الحركة الجوية ، المطارات ، توفير مرافق فى المطارات للطيران ، خدمات مراقب

مسارات الطريق ، توفير المعلومات على االنترنت المتعلقة بالسفر ، توفير معلومات 

تتعلق بسفريات خطوط الطيران ، عبر الوسائل االلكترونية ، توفير معلومات تتعلق 

 05بخدمات اصطفاف المركبات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3064534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/30/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكنوبر  6 -المنطقة الصناعية الثانية  - 03جزء من القطعة   - 05و04اللقطعة رقم 

 الجيزة

 05 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05في مجال الفئه 05خدمات الواردة بالفئة  - 05الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3034403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/33/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية ث -لخدمات  شركة حاال للتكنولوجيا وا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -الزمالك  -شارع  الصالح ايوب 03

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات النقل الوارده بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3036955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/35/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بريميام لتجاره المواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دريهاالسكن -العامرية   -ط  ام زغيو  05الحوض  0354قطعه 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات النقل والتعبئه والتغليف والتخزين السلع والتوزيع السلع والشحن  - 05الفئة 

 05 - 00 - 03 - 55فى مجال الفئات  05بانواعه والتخليص الجمركى الوارد بالفئة 

 دون غيرها 
 

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

على حدى   MUIMNLMبريميام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3040439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5304 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الغيث فاشون لتجاره المالبس ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عين شمس  -ش عبد الحليم محمود  03

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 59فى مجال الفئه  05جميع الخدمات الوارده بالفئه  - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى  -ئة مواد البناء)محمد محمد  عبد الفتاح على عبد الجواد( الجوكر لتعب 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عنوان االدارى/ ش مسجد السالم_الهانوفيل_ فيال القبطان يحيى _الدخيله_ االسكندرية.

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05ه رقم تعبئة مواد البناء الوارد بالفئ - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3046303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حبوبة فاميلى لالستيراد و التصدير  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 بملك/ على محمود على -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 00-03-55فى مجال الفئات  05جميع خدمات الفئه  - 05الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية   -عالء زغلول عبد القوى  دبور  -عالء دبور  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -  40محل  -ز   5عمارة  -على الدين سيتى مول  3الحى 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال الحلويات وااليس كريم 05لتغليف الوارده بالفئة خدمات التعبئه وا - 05الفئة 
 

وغيرها 909307العالمة 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3044433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد -الوطنيه لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ايجى تريد -مود يحيى محمود مصطفى مح

 مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مجمع عبد المقصود االردنيه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه  6عمارة  9شقة 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 00-03-55ذائية فى مجال المواد الغ 05تعبئة وتغليف بالفئة   - 05الفئة 
 

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

(  oeraoكال علي حدي وعن مقطع ) باكو ( ( 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -التوحيد و النور  لالستيراد و التصدير  -السيد احمد سيد احمد وهدان 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز و مدينة  المنصوره     -بملك / محمد احمد سيد احمد وهدان  -طناح  

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05في مجال قطع غيار السيارات بالفئة  05ف بالفئة التعبئة و التغلي - 05الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3050056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/36/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -هشام محمد مغاورى احمد نصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -مصر الجديدة  -خلف بتروجيت  -محمد سالمة  04

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

الشحوم  -في مجال الزيوت  05نقل و تغليف و تخزين السلع بالفئة رقم  - 05الفئة 

 4الفئة زيوت السيارات الوارده ب -المزلقات  -الصناعية 
 

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

على حدى  ULUIلوب 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3059533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/33/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ات مسئوليه محدودهشركه ذ -قريب تكنولوجيز ش.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 راس الخيمه االمارات العربيه المتحده 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل والتغليف والتخزين للسلع تنظيم الرحالت والسفر تسليم البضائع تسليم  - 05الفئة 

 دون غيرها 05البضائع بالطلب البريدى الوارد بالفئه 
 

طات        :      منح حق خاص على االلواناالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3056443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه قطريه خاصه  -مجموعة الخطوط الجويه القطريه ) ش .م. ق .م ( 

 تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله قطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدوحه  , قطر  55993ص.ب. 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل، تغليف ونقل البضائع، ترتيبات السفر، النقل الجوي، ترتيبات  - 05الفئة 

العطالت، ترتيبات الرحالت السياحية، حجز المقاعد للسفر، خدمات البريد السريع، نقل 

 .05السفر، تزويد المعلومات المتعلقة بالنقل الواردة في الفئة  المسافرين، حجوزات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  00335بلوك  00المنطقه الصناعيه بمدينة العبور قطعه رقم 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها فى مجال  05خدمات التعبئه والتغليف للمنتجات الغذائيه بالفئة  - 05الفئة 

 05وجميع خدمات الفئه  03-55الفئه 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  00335بلوك  00المنطقه الصناعيه بمدينة العبور قطعه رقم 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

-55)فى مجال الفئه  05لتعبئه والتغليف للمنتجات الغذائيه بالفئة خدمات ا - 05الفئة 

 05(وجميع خدمات الفئه  03
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة مفضل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

المنطقة  - 05303بلوك  -00،  05،  00،  03،  9،  4،   0،    5القطع ارقام  

 القاهرة  -العبور  -الصناعية 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  05خدمات التعبئة و التغليف المواد الغذائية وجميع خدمات الفئة  - 05الفئة 

 (05( ، )00( ، )55الفئات )
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تأسست طبقا لقوانين  -فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن )فيفا( 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زيوريخ ، سويسرا 4344،   53استراس  -فيفا 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات وكاالت السفر، خاصةً، ترتيب وحجز السفر، خدمات حجز تذاكر  - 05الفئة 

السفر وخدمات بيع تذاكر السفر، خدمات التنقل عبر الجو، سكك الحديد، الزوراق، 

طيارين المكررين، الباصات والفانات، خدمات النقل الجوي التي تقدم برامج المكافآت لل

خدمات الزوارق السياحية، خدمات إدارة الرحالت، خدمات تأجير العربات، خدمات 

تأجير أماكن ركن السيارات، خدمات التاكسي، خدمات شحن الحموالت، نقل السلع عبر 

العربات المزودة بمحركات، اللوري، السكك، السفن والطائرات، تغليف البضائع، نقل 

لتحديد المستندات، الرزمات، الطرود والرسائل، خدمات توزيع وتوصيل السلع، با

البريد، البريد السريع والمراسالت، بالتحديد، توزيع الصحف، المجالت والكتب، 

خدمات التخزين، توزيع المياه، الحرارة، الغاز، الوقود أو الكهرباء، توزيع )نقل( 

لتذاكر، خدمات المالحة عبر األفالم والتسجيالت الصوتية والصورية، توزيع )نقل( ا

أنظمة تحديد المواقع العالمية، توزيع )نقل(، تزويد وتخزين الوقود، الزيوت، البترول، 

الغاز، المزلقات، مواد المذيبة، البرافين، الشمع والقار، إرسال، توزيع للكهرباء، نقل 

ة مهنية الوقود والغاز عبر خطوط األنابيب، نقل وتخزين النفايات، خدمات إستشاري

 05متعلقة بتوزيع الطاقة والكهرباء. بالفئة 
 

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

وغيرها 794009
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/35/5305 

 :التسجيل البإسم ط
 

مصرى  -افراد -المستقبل لتجارة وتوزيع المواد الغذائية  -سعد سعد محمد صبح 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط-الطريق الجديد ملك/هشام محمد كمال مركز الزرقا -السرو 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03ال الفئة في مج 05تعبئة مواد غذائية بالفئة - 05الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة   - اي كيو فولفيلمنت للتخزين في المخازن العامة ذ.م.م

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -دبي  -مجمع دبي لالستثمار   -مصنع  حسيب رسول  - 03044ص ب . رقم 

 االمارات العربيه  المتحدة 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خزين وتغليف السلع وتنظيم الرحالت والسفر الوارده بالفئه رقم النقل وت - 05الفئة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3054444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزبه الرماليه دار الكتب القناطر الخيريه 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00في مجال الفئه  05تعبئه وتغليف بالفئه  - 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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3055400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

اورانج براند سيرفسيز ليمتيد. شركه محدودة المسؤوليه تاسست وقائمه طبقا لقوانين  

 انجلترا وويليز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 5 0موري لندن ريفر سيد ، لندن اس اى  0

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

تجميع وتخزين وتوصيل البضائع، ترتيب وتنظيم خدمات توصيل البريد،  - 05الفئة 

تغليف وتعبئة البضائع، أرشفة التخزين الفعلي من البيانات المخزنة الكترونيا والصور 

والملفات الصوتية والصور والملفات وملفات الفيديو الرقمية والوثائق واأللعاب 

واالنتقال، خدمات حجز الرحاالت، خدمات تقديم معلومات  اإللكترونية، ترتيبات السفر

واستشارات حول االنتقال والسفر، ترتيب السفر وتقديم المعلومات حولها، يتم توفيرها 

جميعا من قاعدة بيانات الكمبيوتر اواالنترنت، توجيه المركبات عن طريق الكمبيوتر 

كبات الجوية لمالحة السيارات على شبكات البيانات، تتبع ورصد البر والبحر، والمر

وتحديد موقع األساطيل باستخدام األجهزة اإللكترونية، توفير تأجير السيارات، ترتيبات 

الشراء و إيقاف السيارات في ساحات االنتظار بما في ذلك عمليات الحجز التي يتم 

 توفيرها عبر وصلة اتصال عن بعد، خدمات تأجير السيارات، خدمات تقديم معلومات

وعقد مقارنات حول سعر ومواصفات السيارات التي يتم توفيرها عن طريق وصلة 

اتصال عن بعد، خدمات التحقق والمصادقة على وثائق سفر الركاب، مطار الركاب، 

وخدمات تسجيل دخول المطار للركاب تقديم معلومات حول الحالة المرورية وتقديم 

 .05بالفئة رقم  المشورة والمعلومات عن الخدمات سابقة الذكر
 

وغيرها  878499االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ت لنقل البضائعسبرن -شركة سامح عبد العال وشركاه العمال نقل البضائع الداخلى

 شركه تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع  فينوس خلف مدرسة ام المؤمنين ملك/احمد حسين احمد ابراهيم اول طنطا 3

 الغربية

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات نقل البضائع الوارده بالفئة  - 05الفئة 
 

خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 00335بلوك - 00ق -العبور  المنطقة الصناعية بمدينة

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها }خدمات التعبئة و التغليف للمنتجات  05خدمات الفئة  - 05الفئة 

 ({03الغذائية)في مجال الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    3433004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هناليكو للصناعات الغذائية هناليكو ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 00335بلوك - 00ق -المنطقة الصناعية بمدينة العبور 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

و جميع 03خدمات التعبئة و التغليف للمنتجات الغذائية في مجال الفئة  - 05ئة الف

 دون غيرها 05خدمات القئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3433404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -ياسر عبدالرحمن السيد عليوه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 النزهه  -شارع عمار  ابن ياسر  4

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا التعبئة والتغليف  05جميع الخدمات بالفئه  - 05الفئة 
 

ى حدىالتنازل عن الحروف كال عل -االشتراطات        :      
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماليزيه  -بتروليم ناشيونال بيرهاد )بتروناس( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كواال المبور ،   93344، بتروناس توين تاورز ، كواال المبور سيتى سنتر ،  0تاور 

 ماليزيا

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل والتغليف والتسليم والتخزين للبضائع؛ تنظيم الرحالت والسفر؛ تخزين  - 05الفئة 

المنتجات البترولية؛ خدمات تأجير المركبات؛ مواقف السيارات؛ خدمات النقل 

لنفط والبترول والغاز الطبيعي بالسيارات والتوزيع، والتزويد ونقل وتخزين الوقود وا

ومواد التشحيم؛ توزيع النفط الخام ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي 

المميع؛ توزيع الطاقة والطاقة المتجددة؛ تفتيش السفن؛ ملء وقود المركبات؛ خدمة 

 05إرشاد السفن. الواردة بالفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430546 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/00/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -سي ترانس  -اشرف فرح و محمد العجمى وشركاهما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ملك/ اشرف معين فرح   -غرب ميناء دمياط  4/0بلوك  -دمياط 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05خدمات النقل و الشحن و التفريغ الوارده بالفئة  - 05الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -نبتون انرجى جروب هولدينجز ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تحدهالمملكة الم -بي واي  9اي  0اس دبليو -برسندن بليس  00-نوفا نورث 

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05نقل النفط و الغاز بواسطة خطوط االنابيب فئة  - 05الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/05/5305 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت  -ماجد احمد محمد وشركاة  

 شركة توصية بسيطه  -التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 0اسفل العقار رقم   -شارع نجيب الريحانى  40

 05 : المةــــــات العـــفئ
 

 05والتغليف وتخزين السلع وترتيبات السفر الواردة بالفئة رقم  خدمات النقل - 05الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3530504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -عات الغذائية ريجينا للصنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادات مركز منوف المنوفية

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43مطحن لطحن الدقيق بالفئة  - 43الفئة 
 

التنازل عن  -اذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنم -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3060333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/00/5303 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -المؤسسة التجارية للمنتجات الغذائية ميلكى فارم  -حامد احمد محمود مسعود 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اوسيم  -شارع اوالد مسعود برطس  03

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات معالجة المواد وحفظ االطعمة الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    3046953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة غاز مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -الماظة  -شارع المفتشين  03

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43م الخدمات الواردة بالفئة رق - 43الفئة 
 

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

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى  - 841770العالمة 
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م )سيمنس ش.م.م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

(039  uberub  )-  القاهره 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.43لخدمات الواردة بالفئة )جميع ا - 43الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى -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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3043633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/30/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مصريةش -سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م )سيمنس ش.م.م(

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده   039المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

039  uberub   القاهره 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/34/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشاة فردية  باسم رجب لالستيراد والتصدير  -رجب علي عبد الرحمن ابراهيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية-قسم الرمل     -شارع   العبور 9

 43 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

CUIIO  كل على حدى
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3053933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -هناليكو للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  00335بلوك  00المنطقه الصناعيه بمدينة العبور قطعه رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43خدمات طحن الدقيق ) مطحن ( وجميع خدمات الفئه  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    3053934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة مفضل للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  05303بلوك  00،  05،  00،  03،  9،  4،   0،    5القطع ارقام  

 القاهرة  -عبور ال -الصناعية 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

( 43خدمات حفظ و تجميد االطعمة و المشروبات و جميع خدمات الفئة ) - 43الفئة 

 دون غيرها
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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 - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ماليزيه  -نال بيرهاد )بتروناس( بتروليم ناشيو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كواال المبور ،  93344، بتروناس توين تاورز ، كواال المبور سيتى سنتر ،  0تاور 

 ماليزيا

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 خدمات معالجة المواد ؛ خدمات تكرير النفط ؛ معالجة الغاز الطبيعي ؛ - 43الفئة 

خدمات صناعة البتروكيماويات ؛ إنتاج التكرير؛ معالجة ومزج وصناعة وتحويل 

البترول والكيماويات ؛ استخراج المعادن ؛ خدمات معالجة النفط وزيوت التشحيم 

 43والغاز ؛ إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة. الواردة بالفئة 
 

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

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 569عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3430305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/5305 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -نبتون انرجى جروب هولدينجز ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحده -بي واي  9اي  0اس دبليو -برسندن بليس  00-نوفا نورث 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

انتاج النفط  -تحفير ابار النفط و خدمات ضغط الغاز -معالجة النفط و الغاز  - 43الفئة 

 دون غيرها 43و الغاز فئة 
 

 االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية


