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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401113  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -الوردة للدخان  -شركة احمد فتحى التالوى وشركاة 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  بملك الشركاء المنوفيه -البر الشرقى اول طريق قويسنا الزراعى  -بندر شبين الكوم 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  )التبغ والمعسل( 34جميع ما يشمل الفئه  - 34الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -وغيرها  227761العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        
ي االلوان الموضحه بالنماذج عل
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401798  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فردى   -الصعيدي لصناعة وتجارة الدخان    -حماده صبح ابو العنين ابو العنين الفار 
  مصرى الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك صبح ابو العينين ابو العينين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة   -شها 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

  34التبع وجميع منتجات الفئة رقم  - 34الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402301  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سويسرية  -امبليفيكو سويس ايه جى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -زوج  6300 -سى اتش  10باهنهو فستراس  

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

التبغ و بدائل التبغ؛ التبغ الخالي من الدخان؛ السجائر والسيجار؛ السجائر  - 34الفئة 
الفم للمدخنين؛ مستلزمات المدخنين؛ أعواد الثقاب؛ ورق اإللكترونية ومبخرات 

السجائر؛ فالتر السجائر؛ فالتر سجائر؛ مباسم حماالت السجائر؛ المحاليل السائلة 
لالستعمال في السجائر اإللكترونية ومحاليل النيكوتين السائل لالستعمال في السجائر 

غير الغايات الطبية؛ النكهات عدا اإللكترونية؛ السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ ل
عن الزيوت العطرية لالستخدام في السجائر االلكترونية؛ المبخرات الفموية للمدخنين؛ 
النكهات عدا عن الزيوت العطرية من اجل التبغ؛ اعشاب للتدخين؛ السعوط؛ والعات 

لتبغ؛ السجائر ووالعات للمدخنين؛ حماالت والعات السجائر؛ منافض السجائر؛ أوعية ا
غاليين التبغ؛ أنابيب السجائر؛ علب السعوط؛ حافظات السيجار ضد الرطوبة؛ آالت 

الـــــوارده بالفئة . الجيب للف السجائر؛ مستلزمات المدخنين ليست من معادن ثمينة
  دون غيرهـــــــــــــا) 34(
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404360  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -فيليب موريس برودتكس اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا  -نيو شاتيل  2000 - 3كيو جينير نيود 

  34  : المةــــــات العـــفئ
  

رونية و اجهزة التدخين االلكترونية ، التبغ ، المرذاذ السلكية للسجائر االلكت - 34الفئة 
التبغ الخام المصنعة ، منتجات التبغ ، بما فى ذلك السيجار والسجائر والسيجار الصغير 
، والتبغ للفة السجائر الخاصة بك ، تبغ الغليون ، مضغ التبغ ، شم التبغ ، التبغ الرطب 

، بما فى ذلك ورق السجائر  ، مواد المدخنين) وليس الغراض طبية(، بدائل التبغ 
وانابيب السجاير ، اعقاب السجائر ، وعلب التبغ ، وحاالت السجائر ومطافىء السجائر 

العصى التبغ ومنتجات التبغ . ، انابيب ، جهاز جيب للسجائر المتداول والوالعات 
لغرض تسخينها ، االجهزة االلكترونية واسهمها لغرض التدفئة او التبغ السجائر من 

. جل االفراج عن الهباء الجوى التى تحتوى على النيكوتين عن طريق االستنشاق ا
حلول النيكوتين السائل لالستخدام فى السجائر االلكترونية ، اجهزة التدخين االلكترونية 

، السجائر االلكترونية ، السجائر االلكترونية كبديل للسجائر التقليدية ، االجهزة 
اذ النيكوتين يحتوى ، االجهزة التدخين عن طريق الفم االلكترونية الستنشاق رذ

منتجات المدخن للسجائر االلكترونية ، اجزاء . للمدخنين ومنتجات التبغ وابدال تبغ 
، طفايات السجائر والسيجار  34ولوازم للمنتجات المذكورة اعالة المدرجة فى الفئة 

لكترونية القابلة العادة الشحن صناديق السجائر اال. ساخنة وكذلك العصى التبغ الساخنة 
  34بالفئة 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314510  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  52

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 35خدمات الدعايه واالعالن الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

-----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314514  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  52

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 35الدعايه واالعالن الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

------- :      اطات        االشتر
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0355488  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة عرفه لالستثمار و استغالل العالمات التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ين  عابد -ميدان االوبرا  2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

( ماعدا  18والفئه  25فى مجال االحذية بالفئة  35جميع خدمات الفئة  - 35الفئة 
  )الحقائب ، االت الخياطه 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0358250  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -انفنتيمو  -دمحم دمحم رضوان حجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قطعة  -  20022بلوك  - 170ش  -االمتداد الغربي  -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية 
  القليوبية 2رقم 

  35  : المةــــــالعات ـــفئ
  

في  35التجارة و االستيراد و التصدير و المحالت التجارية الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  25مجال الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج :      االشتراطات        
امها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخد - 301302العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

609 
 

 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0360113  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -كايرو  فروت لالستيراد و التصدير  -احمد عبدهللا منيسى خميس و شريكه 
  تضامن مصرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة -امبابة  -مسحد الرحمن  بجوار -منشأة رضوان  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  35االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 35الفئة 
31  

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363297  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ديجيت اكسبورت  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -المنطقة السكنية الخامسة مركز السادات  541فيال 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  35صدير الواردة بالفئة االستيراد و الت - 35الفئة 
  دون غيرهم 32،  29،  31

 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364744  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - ايه بي  ستوريتيل  سويدين
  دولة السويد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويد  -ستوكهولم  -  10451  - 24167صندوق  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

بما فى ذلك  -تجارة التجزئة المتعلقة بالكتب والمجالت والكتب السمعية  - 35الفئة 
االشتراكات  -االشتراكات فى الكتب والكتب االلكترونية والكتب السمعية  - لكترونية اال

ترتيب  -بما فى ذلك الكتب االلكترونية  -المتعلقة بالكتب والكتب السمعية والمجالت 
بما فى ذلك الكتب  -بما فى ذلك الكتب والمجالت السمعية  -االشتراكات فى الكتب 
  35فئة رقم االلكترونية الواردة بال

 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
باستخدام المنتجات كما هى مقدمة بطلب التسجيل 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364908  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

احمد صبحي عطيه / منشية الصيرفي طريق االسكندرية القاهرة الزراعي بملك 
  البحيره -منصور مركز ايتاي البارود 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

لتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية بالفئة خدمات االستيراد وا - 35الفئة 
  31فى مجال الفئة 35

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

613 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364912  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر و شركاها  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

احمد صبحي عطيه / منشية الصيرفي طريق االسكندرية القاهرة الزراعي بملك 
  البحيره -منصور مركز ايتاي البارود 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية بالفئة  - 35الفئة 
  31فى مجال الفئة  35
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366234  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة دى سكويرز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر اسكندرية  29بالدور الرابع بالقرية الذكيه بالكيلو  A 12القطعه 
  الجيزةالصحراوى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 35الدعايه واالعالن والتجارة الكترونية فئة  - 35الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366236  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/02/2018  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة - ) ش ذ م م (شركة دى سكويرز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر اسكندرية  29بالدور الرابع بالقرية الذكيه بالكيلو  A 12القطعه 
  الصحراوى الجيزة

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  ون غيرهاد 35الدعايه واالعالن والتجارة الكترونية فئة  - 35الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368964  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامي مجدي فهمي الشربيني 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جوهر القائد  36الجمالية رقم العقار 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في  35خدمات االستراد والتصدير وخدمات البيع بالتجزئة والجملة بالفئة   - 35الفئة 
  3مجال الفئة 

 

وغيرها 359756العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370011  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -أتو للتجارة  -محمود مجدى سلطان وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مصر الجديدة   -النزهه  -شارع نخلة المطيعى  20

  35  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  20 - 3في مجال الفئات  35خدمات االستيراد و التصدير الواردة بالفئة رقم  - 35الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0371007  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/05/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  وقائمة طبقا لقوانين دولة سويسراشركة محدودة المسئولية مؤلفة -شوب ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زيوريخ سويسرا 8001 -، سى اتش  32بارينجاسي 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

استشارات االعمال وهى توفير  - خدمات تدقيق الحسابات للمطالبات التامينية  - 35الفئة 
التى تحدد المخاطر وتخفف من حدتها  النصح فيما يتعلق ببرامج السالمة والخسائر

خدمات احتواء التكلفة الطبية لتحسين الصحة والقدرة على تحمل التكاليف  -وتمنعها 
خدمات حفظ  - ادارة مخاطر التامين  - ادارة مخاطر االعمال  -وتجربة المرضى 

كات السجالت التفاعلية الستخدامها فى ادارة المخاطر واالمتثال التنظيمى من جانب شر
 -تقديم تقييم احصائى لمقاييس االداء المتعلقة بمطالبات التامين بالنسبة للغير  -التأمين 

الخدمات االستشارية الدارة  -مسك دفاتر الحسلبات المالية الدارة مخاطر التامين 
استشارات  -ادارة وتوجية االعمال  -االعمال وهى مراجعة واستشارات التأمين 

الشئون  -والتحريات عن االعمال  -واالخبار عن االعمال  المعلومات -االعمال 
ادارة اعمال برامج  -استشارة ادارة مخاطر االعمال  -االعالنية وشئون ادارة االعمال 

توفير معلومات االعمال للشركات  -تجميع البيانات وتحليلها فى مجال التامين  -التامين 
التامين فى مجال )سماسرة( ل لوسطاء توفير معلومات االعما -والكيانات القانونة 

تتبع ومراقبة  -خدمات االعمال وهى تدقيق حسابات اقساط التامين  - شركات التامين 
خدمات مسك دفاتر حسابات  -خدمات امتثال التامين لالخرين الغراض االعمال 

موفر  -اغراض ادارة مخاطر التامين واغراض االمتثال التنظيمى  -االعمال لالخرين 
خدمات -دمات التعاقد الخارجى فى مجال تحليل االعمال فيما يتعلق بمطالبات التأمين خ

  دون غيرها 35االستشارات والمعلومات والنصح فيما يتعلق بجميع ماذكراعالة فئة 
 

----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372361  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -عبير سيلم صبحى و افيلينو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شيراتون  -نادى وادى دجلة  -علوى  3محل  -النزهة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ارية الواردة بالفئة ويافطه محل بوصفها من االعمال التج -االعمال التجارية  - 35الفئة 
  30فى مجال الفئة  35
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374420  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/07/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

والية  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -انك   - امريكان هارت اسوسياشن 
  نيويورك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - 75231تكساس  -داالس . جرينفيل افينيو  7272

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

تعزيز الوعي لتثقيف المرأه فيما يتعلق بمخاطر أمراض القلب و االوعية  - 35الفئة 
  35الدموية بالفئة رقم 
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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  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374753  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة  -هانجزهو هيكفيجون ديجيتال تكنولوجى كو ، ال تى دى 
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الصين 310013جز هو  ، كيانمو رود ، بينجيانج ديستركت ، هان#  555ان اوه 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الوساطة التجارية فى الشراء والبيع ، االستيراد والتصدير ، البيع بالجملة  - 35الفئة 
، توفير المعلومات التجارية ، االنشطة  9والتجزئة المنتجات المذكورة فى مجال الفئة 

و االغراض التجارية ، تجميع وادارة ملفات ا/ الترويجية ، تنظيم المناسبات للدعاية و 
البيانات ، االستشارات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المذكورة ، الخدمات المذكورة 

  35تقدم ايضا عبر الشبكات االلكترونية ، مثل االنترنت 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377403  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

30/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ايسترن ستار للتجارة والتصنيع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مصر الجديدة   -شارع االندلس  30بالعقار رقم  13شقة رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال االدوية والمستحضرات الطبية  35االعمال التجارية الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  واالعشاب الطبية والمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل والزيون العطرية 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378437  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات  -مينيسوتا  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية  -انك  -تارجت براندز 
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - 55403ميينسوتا  -مينيا بوليس  - 3165 -تى بى اس  -نيكولت مول  1000
  الواليات المتحدة االمريكية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المتاجر متعددة االقسام للبيع بالتجزئه والمتاجر متعددة االقسام للبيع  - 35الفئة 
  35بالتجزئة على االنترنت الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة كال على حدى  POJECT 62التنازل عن مقطعى :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0379444  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

تارجت براندز ،انك ، شركة امريكية متحدة تالفت فى والية ، مينيسوتا الواليات المتحدة 
  االمريكيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  55403مينيسوتا  ، مينيا بوليس ، 3165 -نيكوليت مول ، تى بى اس 1000
  المتحدة االمريكية 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات المتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة وللبيع بالتجزئة عبر االنترنت التى  - 35الفئة 
  دون غيرها  35تعرض تشكيله واسعه من البضائع االستهالكيه الواردة بالفئه رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0382087  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .  ال تى دى. جوانجدونج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن كورب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، هايبين رود ، ووشا ، تشانجان تاون ، دونجوان سيتى ، جونجدونج ، الصين  18نمبر 

  35  : المةــــــات العـــئف
  

دعايه واعالن ، عرض سلع على وسائل االعالم لغايات البيع بالتجزئه ،  - 35الفئة 
االعالن والدعايه المباشره على شبكات الحاسوب ، توفير معلومات االعمال عن طريق 

ه مواقع االنترنت ، تنظيم المعارض لغايات تجاريه او دعائيه ، اتاحه سوق الكتروني
لمشترى السلع والخدمات وبائعيها ، تسويق ، التسويق فى اطار نشر البرامج ، ترويج 

المبيعات لألخرين ، تحديث وصيانه البيانات فى قواعد البيانات الحاسوبيه ، تأجير االت 
البيع ، تأجير مناصب للبيع ، خدمات البيع بالتجزئه للمستحضرات الصيدالنيه 

  35زم الطبيه الوارده بالفئه والبيطريه والصحيه واللوا
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384277  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة_شركة ذا   هاب للتجارة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة_ مصر الجديدة_وبوليسهلي_شيراتون _ صقر قريش _تعاونيات البناء6

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الفئة  35التجارة واالستيراد والتصدير والمحالت التجارية بالفئة  - 35الفئة 
  دون غيرها 29

 

----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385252  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد -شركة نوشا ونكاشى وثرى بالى للمالبس الجاهزة   - وائل جوده عفيفى ذكرى
  مصري الجنسيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  دمحم مقلد مدينة نصر أول القاهرة 40

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فى مجال الفئه  35جميع خدمات الفئة   - 35الفئة 
 

التنازل عن رسم  -منح  الطالب حق خاص على االلوان  الموضحه بالنماذج:      االشتراطات        
التاج 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386271  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصه محدوده باالسهم -يميتد بروبرتى فايندر اى بى هولدينج ل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

برج المقام ، مربعه سوق ابو ظبى العالمى ، جزيره الماريا ، ابو  8جزء من الطابق 
  ظبى ، االمارات العربيه المتحده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

( ، التسويق على خط مباشره الدعايه واالعالن ، خدمات التسويق والترويج   - 35الفئة 
، خدمات الدعايه واالعالن ، التسويق للمناسبات ، وضع العالمه التجاريه ) الين  -اون 

استراتيجيه تحديد المواقع للعالمه التجاريه بهدف خلق انطباع فريد فى اذهان العمالء ( 
االعالن ونشر ، التسويق العقارى ، االبحاث التسويقيه والتحليل ، الدعاية و) والسوق 

الغراض دعائية ، نشر المواد ) الين -اون (المواد المطبوعة على الخط مباشرة 
منشورات (المطبوعة الغراض دعائية بشكل اللكترونى ، توزيع ونشر المواد الدعائية 

، خدمات الدعاية والتسويق المقدمة عن ) ، الكتيبات ، النشرات والمواد المطبوعة
الجتماعى ، الدعاية واالعالن للعقارات السكنية او التجارية ، طريق وسائل التواصل ا

خدمات المزاد العلنى ، تنظيم وادارة المزادات العقارية ، خدمات الدعاية المتعلقة 
بتأجير وبيع وشراء الممتلكات العقارية ، اجراء الجوالت العقارية االفتراضية ، خدمات 

نات ، خدمات المعلومات والنصح الدعاية والتسويق المقدمة عن طريق المدو
  35واالستشارات المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة اعالة الوارده بالفئه 

 

269964العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386276  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة خاصه محدوده باالسهم - بروبرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

برج المقام ، مربعه سوق ابو ظبى العالمى ، جزيره الماريا ، ابو  8جزء من الطابق 
  ظبى ، االمارات العربيه المتحده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

( الدعايه واالعالن ، خدمات التسويق والترويج ، التسويق على خط مباشره  - 35الفئة 
، خدمات الدعايه واالعالن ، التسويق للمناسبات ، وضع العالمه التجاريه ) الين  -اون 

استراتيجيه تحديد المواقع للعالمه التجاريه بهدف خلق انطباع فريد فى اذهان العمالء ( 
عقارى ، االبحاث التسويقيه والتحليل ، الدعاية واالعالن ونشر ، التسويق ال) والسوق 

الغراض دعائية ، نشر المواد ) الين -اون (المواد المطبوعة على الخط مباشرة 
منشورات (المطبوعة الغراض دعائية بشكل اللكترونى ، توزيع ونشر المواد الدعائية 

دعاية والتسويق المقدمة عن ، خدمات ال) ، الكتيبات ، النشرات والمواد المطبوعة
طريق وسائل التواصل االجتماعى ، الدعاية واالعالن للعقارات السكنية او التجارية ، 

خدمات المزاد العلنى ، تنظيم وادارة المزادات العقارية ، خدمات الدعاية المتعلقة 
، خدمات بتأجير وبيع وشراء الممتلكات العقارية ، اجراء الجوالت العقارية االفتراضية 
الدعاية والتسويق المقدمة عن طريق المدونات ، خدمات المعلومات والنصح 

  35واالستشارات المتعلقة بكافة الخدمات المذكورة اعالة الوارده بالفئه 
 

269964العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0387545  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مساهمة  -شركة تريد الين ستورز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -ش جامعة الدول العربية المهندسين  35

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االلي و ملحقاتة و الموبايل و بيع و استيراد و تصدير و تجارة الحاسب  - 35الفئة 
  9في مجال الفئة  35ملحقاتة بالفئة 

 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
على حدة Tالتنازل عن حرف تى  -حدة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388247  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - ) م .م.ذ.ش(حرير لتجارة مستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  - مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  -  18مكتب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -خدمات االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه ومحالت البيع  - 35 الفئة
خدمات الدعايه واالعالن  -تنظيم المعارض وعرض السلع للغايات التجاريه والدعائيه 

  ماعدا مزيل الشعر  3فى مجال المنتجات الوارده بالفئه  35وكلها بالفئه 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب ح:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388754  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه-جابر سعد دمحم مساوق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عطفه الرشيدي الجماليه القاهره  10

  35  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  18و  25في مجال الفئه  35جميع خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
التجاري 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389480  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -هيوغو بوس تريدمارك مانجمنت جى ام بى اتش اند كو ، كيه جى 
  مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميتزينجن ، المانيا 72555،  12ديسيلستراسى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دعاية واعالن ، ادارة االعمال ، وادارة وتوجيه االعمال ، وتفعيل النشاط  - 35الفئة 
المكتبى ، تخطيط المبانى التجارية بما فى ذلك تخطيط االماكن ، استشارات المبيعات ، 
خدمات البيع بالتجزئة للمالبس واالحذية وأغطية الراس ، خدمات البيع بالتجزئة للجلود 

  35المصنوعة منها وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم  والجلود المقلدة والسلع
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
وغيرها 604808مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390369  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  - عمرو حاتم أمين سليمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسماعيلية   -مركز القنطرة غرب  -برج ابو نجيب  -شارع التحرير 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35مكتب محاسبة ومراجعة بالفئة  - 35الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390370  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -عمرو حاتم أمين سليمان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسماعيلية  -مركز القنطرة غرب  -برج ابو نجيب    -شارع التحرير  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35مكتب محاسبة ومراجعة بالفئة رقم  - 35الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
تجارى 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390371  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عمرو حاتم أمين سليمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسماعيلية  -القنطرة غرب  -برج ابو نجيب  -شارع التحرير 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35مكتب محاسبة ومراجعة بالفئة  - 35الفئة 
 

390370العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390372  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -عمرو حاتم أمين سليمان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   -محافظة االسماعيلية  -مركز القنطرة غرب  -برج ابو نجيب    -شارع التحرير 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35مكتب محاسبة ومراجعة بالفئة رقم  - 35الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :        االشتراطات      
  التنازل عن البيان التجارى  - 390369العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393018  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة -اباتشي كوربوريشن
  الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  77056بوست اواك بلفد هوستون تكساس  2000  100سويت 
  االمريكه 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

رامج التطوع ومشاريع خدمة المجتمع فى الخدمات الخيرية أى تنظيم وتنفيذ ب - 35الفئة 
مجاالت الفنون والتعليم والبيئة والصحة والتقدير العسكرى واعطاء الموظف وموارد 

 35الجيرة من خالل برامج خيرية وشركات المجتمع ومشاركة الموظفين الواردة بالفئة 
  دون غيرها

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393144  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ابراهيم الدسوقى عبد المقصود  يونس ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -ش مصر حلوان الزراعى  69

  35  : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 17فى مجال المنتجات الواردة بالفئه  35الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن الحروف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج :      االشتراطات        
كال على حدى
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393304  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسة  -فرد  -ريزي العالميه  -عصام الدين سيد عبد العال عبد النعيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش دمحم المقريفي مدينه نصر  27

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال (دون غيرها  35لتجزئه الوارده بالفئه االستيراد والتصدير والبيع با - 35الفئة 
  ) 32و  29الفئات 

 

تعهد مالك  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن مقطعى العالمة كل على حدى -العالمةباستخدامها فى مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393553  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة تى ان  للتسويق واالعالن  ش م م    

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حسن دمحم الرزاز نزال سابقا العجوزة الجيزة 18

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

تنظيم المعارض للغايات الدعائية والتجارية  -ية واالعالن خدمات الدعا  - 35الفئة 
  دون غيرها 35وكلها بالفئة

 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدا مها مجمعة :      االشتراطات        
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 - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393761  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  
  وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بناية سال سابقا -تقاطع البلدية   -شارع الحرية   -الخرطوم   -السودان 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

دعاية وإعالن؛ نشر مواد الدعاية واالعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير   - 35الفئة 
اجهزة تهوية واالت شفط الهواء وخالطات كهربائية لألغراض [للمنتجات التالية 

المنزلية وغساالت صحون واقفال كهربائية لألبواب وعصائر فواكه كهربائية 
المطبخ الكهربائية ومكانس كهربائية وغساالت واالت  لألغراض المنزلية واالت

( واجهزة تنظيف كهربائية واالت كي وفرامات للحم ومطاحن لألغراض المنزلية 
؛ المساعدة )]لغسل المالبس ( وغساالت ) االت ( وخالطات ) بخالف التي تدار باليد 

عالن الخارجي؛ الدعاية فى ادارة االعمال التجارية او الصناعية؛ التسويق؛ الدعاية واال
واالعالن؛ تزين واجهات المحالت التجارية؛ تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية 

لصالح اآلخرين، مما ) باستثناء نقلها(او إعالنية؛ الجمع بين مجموعة متنوعة من السلع 
دم يمكن العمالء من مشاهدة هذه السلع وشرائها بسهولة؛ هذه الخدمات من الممكن أن تق

من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل كتالوجات المطلوبة 
بالبريد أو من خالل وسائل اإلعالم اإللكترونية علي سبيل المثال عن طريق مواقع على 

أو برامج التسوق التلفزيوني وهذه الخدمات واردة ) االنترنت(شبكة المعلومات الدولية 
  35بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      الشتراطات        ا
371396العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393765  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ة  شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدود
  وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -شارع الحرية  -الخرطوم   -السودان  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير دعاية وإعالن؛ نشر مواد الدعاية واالعالن؛ وكاالت  - 35الفئة 
اجهزة تهوية واالت شفط الهواء وخالطات كهربائية لألغراض [للمنتجات التالية 

المنزلية وغساالت صحون واقفال كهربائية لألبواب وعصائر فواكه كهربائية 
لألغراض المنزلية واالت المطبخ الكهربائية ومكانس كهربائية وغساالت واالت 

( ت كي وفرامات للحم ومطاحن لألغراض المنزلية واجهزة تنظيف كهربائية واال
؛ المساعدة )]لغسل المالبس ( وغساالت ) االت ( وخالطات ) بخالف التي تدار باليد 

فى ادارة االعمال التجارية او الصناعية؛ التسويق؛ الدعاية واالعالن الخارجي؛ الدعاية 
التجارية لغايات تجارية  واالعالن؛ تزين واجهات المحالت التجارية؛ تنظيم المعارض

لصالح اآلخرين، مما ) باستثناء نقلها(او إعالنية؛ الجمع بين مجموعة متنوعة من السلع 
يمكن العمالء من مشاهدة هذه السلع وشرائها بسهولة؛ هذه الخدمات من الممكن أن تقدم 

المطلوبة من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خالل كتالوجات 
بالبريد أو من خالل وسائل اإلعالم اإللكترونية علي سبيل المثال عن طريق مواقع على 

أو برامج التسوق التلفزيوني وهذه الخدمات واردة ) االنترنت(شبكة المعلومات الدولية 
  35بالفئة 

 

المة مرتبطة مع الع -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
371396العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394304  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  - ماجد سمير بغدادى حنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المتاجر مركز دكرنس الدقهلية

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الطباعه و كتابة النصوص على الحاسب االلى او االله الكاتبه  - 35الفئة 
  35والخدمات االعالنية بالفئة 

 

التنازل عن حرف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
د 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0394590  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  دي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمار بن ياسر مصر الجديدة القاهرة 16

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16فى مجال الفئه  35تصدير بالفئة رقماستيراد و - 35الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

646 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394591  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة ذات مسئولية محدودةدي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات شرك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمار بن ياسر مصر الجديدة القاهرة 16

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16فى مجال الفئه  35استيراد وتصدير بالفئة رقم - 35الفئة 
 

استخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة ب -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394593  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

معارض الدولية بمحور المشير الدور الثانى بمركز مصر لل 4صالة  M4مكتب 
  القاهرة الجديدة القاهرة -طنطاوى 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  16فى مجال الفئه  35استيراد وتصدير الوارد بالفئه  - 35الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
ا مجمعة باستخدامه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394671  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  مصرية  -الصافى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - دسة المنطقة السا -س الحى االول  6/  2القطعة 
  القاهرة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  9فى مجال اجهزة المحمول بالفئة  35خدمات الفئة  - 35الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
فى الوضع العادى  SCزل عن الحروف اس سى التنا - 220844العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395217  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه - هوت برس -اسامة عبدالعزيز سليمان حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - جمالون تجارى المرج  -شارع مؤسسه الزكاة  2

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 35االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه وجميع الخدمات الوارده بالفئه  - 35الفئة 
  دون غيرها  7فى مجال الفئه 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396161  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده  -كرتون اون الين للتسويق عبر االنترنت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -زهراء مدينة نصر  - 2024عماره  - 4شقه 

  35  : مةالــــــات العـــفئ
  

  35التسويق االلكترونى للمنتجات عبر االنترنت الوارد بالفئه  - 35الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
مقطعى 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396527  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -ايه دى بى ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يكيه الواليات المتحده االمر - 07068وان ايه دى بى بوليفارد روزالند  نيو جيرسى

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل لتزويد أرباب العمل بواجهة متوافقة بين  - 35الفئة 
برمجيات معالجة كشوف المرتبات وبرمجيات لإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية؛ 

رواتب  برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل في مجال المحاسبة لتحضير ومعالجة كشوف
موظفي األعمال التجارية ألرباب العمل، ولنسخ مستندات كشوف الرواتب، تحديدًا، 

تقارير، فحوص، ونماذج ضريبية؛ برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل للخدمات المتعلقة 
بالعاملين والموظفين، تحديدًا، معالجة، وتحضير، وإدارة كشوف الرواتب، حساب 

االمتثال لقوانين الضرائب، معالجة كشوف  وتحضير ضرائب المرتبات، مراقبة
الرواتب بشكل إلكتروني، إيداع وعمل تقارير الضرائب، نسخ تقارير، وفحوص، 

ونماذج ضرائب المرتبات، إدارة استحقاقات الموظفين، إدارة وثائق الموارد البشرية، 
تشارة تزويد الموظفين بتدريب المخاطر والسالمة، توفير معلومات عن برامج دعم واس

  دون غيرها 35الموظفين، إدارة صناديق تقاعد ومعاشات الموظفين وحسابات فئة 
 

 -التنازل عن الحروف كال على حدة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
وغيرها125217العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396696  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  - ماس الكترونيكس  -سحر احمد دمحم العطار وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الساحل القاهره 7شارع  سعد حنفي شقه 5

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35وكيالت تجاريه الوارده بالفئه توريدات عموميه وت - 35الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397306  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

مجال فى  35خدمات االستيراد والتصدير والدعايه واالعالن بالفئة  - 35الفئة 
  ماعدا االسماك 29المنتجات الواردة بالفئه 

 

العالمة مرتبطة مع  -منحالطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
113630العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397588  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ابيك مساهمه -المجموعة العربية االفريقية التجارية للدعاية والمؤتمرات الدولية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش حسن دمحم الرزاز نوال سابقا العجوزه الجيزه  18

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ئيه والتجاريه الفئه تنظيم معارض للغايات الدعا -خدمات الدعايه واالعالن  - 35الفئة 
  دون غيرها 35

 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -تعهد مالك العالمة باستخدامه 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397695  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .)م.م.ذ.ش(مركز اللولو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دواة االمارات العربيه المتحده- دبي -60188ب.ص

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات  -التسويق الترويجي -ترويج االعمال التجاريه - الدعاية و االعالن  - 35الفئة 
ادارة برامج  -توزيع المواد الترويجيه-خدمات الدعاية و ترويج المبيعات  - ترويجيه 

ادارة -ادارة برامج الوالء للعمالء -خدمات خطط الوالء -توزيع العينات -الوالء للعمالء
ادارة برامج -ترويج المبيعات من خالل برامج الوالء للعمالء  -برامج مكافات الوالء 

تنظيم برامج الوالء للعمالء للغايات التجاريه او -الوالء للعمالءو برامج الحوافز 
  دون غيرها 35يجيه او لغايات الدعاية و االعالن بالفئة الترو

 

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397745  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -)  ش م م(الغذائية فروتيال للصناعات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  - العجوزه  -شارع قوه  18

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

في مجال الحاصالت الزراعيه  35تصدير الحاصالت الزراعيه بالفئه رقم  - 35الفئة 
  31في الفئه 

 

التنازل عن البيان  -حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  منح الطالب:      االشتراطات        
التجارى 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397921  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مدينة نصر اول  - ش عبد هللا العربى   58

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 35الفئة 
 3فى مجال الفئات  35السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

- 9  - 16 - 14 - 18 -25 (  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397961  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فرد  -دمحم عمر واعظ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه -حلب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25في مجال الفة  35ع الخدمات الوارده بالفئة جمي - 35الفئة 
 

التنازل عن االرقام والبيان التجارى كال على حدة:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398399  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  ساهمه مصريه -لمبات الليد انتيا مصر لصناعة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ا شارع العروبه مصر الجديده القاهره  136

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 35االستيراد والتصدير والبيع بالتجزئه والتوريدات والتجاره الوارده بالفئه  - 35الفئة 
   11علي مجال الفئه 

 

تعهد مالك العالمه  - منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج       :االشتراطات        
العالمه مرتبطه  -وعن البيانات التجاريه ) egypt( التنازل عن ايجيبت  -باستخدامها في مجموعها 

398398مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398403  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة انتيا مصر لصناعة لمبات الليد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - مصر الجديده  -أ شارع العروبه  136

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

 35لتجاره الوارده بالفئه االستيراد والتصدير والبيع بالتجزئه والتوريدات وا - 35الفئة 
  11فى مجال الفئه 

 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398983  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة  -ماكا تريدنج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع جاردينيا الجيزة -ج حدائق االهرام بوابه خوفو  3عمارة  10شقه 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35التسويق عبر االنترنت بالفئه  - 35الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري :      اطات        االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399474  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيوانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة شارع ال12

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدير وجميعها بالفئة  - 35الفئة 
  31-  30 - 29فى مجال الفئات  35
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399789  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

    - الليبية لالستراد والتصدير -هشام ابو الغيط عبد الحميد الجندى وشريكة 
  شركه تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - حدائق حلوان  -ابراج نيل فيو بجوار عمارات السعوديه كورنيش النيل  5يمين مدخل 
  القاهره -حلوان 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35محالت تجاريه للبيع للجمله والتجزئه بالفئة  - 35الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399830  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش محدوده المسئوليه بجنوب افريقيا  -يه بنك ليمتد  ايه بى اس ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تروي استريت جوهانسبرج جوتينغ جمهوريه جنوب افريقيا  15

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وتفعيل النشاط المكتبى  -وادارة وتوجية االعمال  -خدمات الدعاية واالعالن  - 35الفئة 
الخدمات الخيرية اى تنظيم واجراء  -وهى ادارة وتوجية االعمال  - الخيرية الخدمات  -

الخدمات الخيرية وهى تجنيد المتطوعين  -برامج تطوعية ومشاريع خدمية مجتمعية 
اعداد وتنسيق  - تنظيم الفاعليات الترويجية لجمع التبرعات الخيرية  -وتنظيمهم ونشرهم 

الخدمات الترويجية وهى الترويج للجمعيات  -ة المشاريع التطوعية للمنظمات الخيري
وهى تنسيق المساهمات غير النقدية للجمعيات  -الخدمات الخيرية  -الخيرية لالخرين 

  دون غيرها 35الخيرية والغير هادفة للربح فئة 
 

373353العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0400407  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - اي اوفيس منشاة فردية  -دمحم محمود دمحم ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التسعين الشمالى القاهرة الجديدة القاهرة   423/422س بالدور  الرابع  ق   21وحدة  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  وخاصة تفعيل النشاط المكتبى 35الفئة - 35الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -على حدة  iالتنازل عن أى  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
على حدة officeالعالمة اوفيس 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400685  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مكتب يوتال لالستيراد والتصدير -دمحم يوسف جابر ابوزيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -مديحة دمحم احمد مسعود /  بملك -طنطا  -العجيزى  -شارع عبد الستار نجم  

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال الحاصالت الزراعيه  35االستيراد والتصدير الواردة بالفئه  - 35الفئة 
  31الوارده بالفئه 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400906  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا  -شركة مساهمة عامة ) ع .م.ش( بنك االمارات دبي الوطني 
  لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبي دوله االمرات العربيه  777ص ب 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ة تقارير الحسابات، دعاية وإعالن، اإلعالن بالبريد المباشر، محاسبة وإعاد - 35الفئة 
التسويق، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج المبيعات 

  دون غيرها 35، الطباعة، تحديث مواد الدعاية واإلعالن الواردة في الفئة )لآلخرين(
 

لوان منح حق خاص على اال:      االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401268  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليات المتحدة االمريكية الو - 94025ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1601

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج؛ توفير خدمات أبحاث السوق  - 35الفئة 
وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 

طيط اإلعالمي وشراء االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخ
وسائل اإلعالم لآلخرين؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي خدمات الدعاية 
واإلعالن لتتبع األداء اإلعالني، وإلدارة وتوزيع وخدمة الدعاية واإلعالن، ولتحليل 

بيانات الدعاية واإلعالن، ولتقديم التقارير عن بيانات الدعاية واإلعالن، ولتحسين أداء 
لدعاية واإلعالن؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق؛ ا

تسهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات أطراف ثالثة عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 
االتصاالت؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تضم مجموعة واسعة من السلع 

تسليم الوسائل الرقمية، وسماعات الرأس االستهالكية لآلخرين، وبطاقات الهدايا، و
الخاصة بالواقع االفتراضي، ومحتوى وبيانات الواقع االفتراضي؛ توفير األسواق 

عبر ] المواقع والوسائل[أو الخدمات؛ توفير تسهيالت / اإللكترونية لبائعي السلع و
؛ خدمات ]واألعمال التجارية[اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ شبكات األعمال 

والتوظيف؛ خدمات توزيع الدعاية واإلعالن والمعلومات، وال ] التشغيل[االستخدام 
سيما توفير مساحات اإلعالنات المبوبة عبر شبكات االنترنت وشبكات االتصاالت؛ 

توفير قواعد بيانات الكمبيوتر على شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات القابلة للبحث على 
إلعالنات المبوبة؛ خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، وال سيما اإلنترنت في مجال ا

إصدار شهادات بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها مقابل السلع أو الخدمات؛ الخدمات 
الخيرية، وال سيما تعزيز الوعي العام باألنشطة الخيرية وأنشطة التصدق واألنشطة 

واألنشطة اإلنسانية؛ توفير برامج المسابقات  التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية
وبرامج منح الحوافز التي تهدف إلى تقدير ومكافأة وتشجيع االفراد والجماعات الذين 
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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 - 966عدد 

ينخرطون في أنشطة التحسين الذاتي وتحقيق الذات واألنشطة الخيرية وأنشطة التصدق 
انية وتقاسم منتجات واألنشطة التطوعية والخدمات العامة والمجتمعية واألنشطة اإلنس

العمل اإلبداعي؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات واألجهزة 
لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ خدمات الجمعيات التي تعزز 

مصالح المهنيين والشركات في مجال تطوير تطبيقات البرمجيات المتنقلة؛ اإلعالن 
لمباشر لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت؛ الخدمات والدعاية والترويج ا

االستشارية فيما يتعلق بالتسويق والدعاية واإلعالن؛ خدمات أبحاث السوق؛ اإلعالن 
والتسويق والترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توفير معدات التصوير 

عبر ] مواقع والوسائلال[الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات الخاصة؛ توفير تسهيالت 
اإلنترنت للبث المباشر للفيديو الخاص بالمناسبات واألحداث الترويجية؛ تنظيم وإدارة 
المناسبات الخاصة لألغراض التجارية أو الترويجية أو ألغراض الدعاية واإلعالن؛ 

الدعاية واإلعالن عبر الوسائط اإللكترونية؛ تنظيم والترويج لـ وإدارة المعارض 
؛ تنظيم وإدارة ]واألعمال التجارية[رض التجارية والمناسبات ألغراض األعمال والمعا

المناسبات والمعارض والمؤتمرات لألغراض التجارية فيما يتعلق بـ الترفيه التفاعلي، 
والواقع االفتراضي، واإللكترونيات االستهالكية وصناعات ألعاب الفيديو الترفيهية؛ 

ترنت وتضم سماعات الرأس للواقع االفتراضي والواقع خدمات متجر التجزئة على االن
الرقمية؛ توفير معلومات دليل الهاتف ] الوسائط[المعزز، واأللعاب والمحتوى والوسائل 

عبر شبكات االتصاالت العالمية؛ خدمات الكتالوجات اإللكترونية؛ إدارة عالقات 
ألعمال؛ توفير تسهيالت ؛ خدمات المساعدة واالستشارات الخاصة با]الزبائن[العمالء 

عبر اإلنترنت التي تضم تعليقات المستخدمين فيما يتعلق بمنظمات ] المواقع والوسائل[
األعمال ومقدمي الخدمات والموارد األخرى؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ نشر الدعاية 

واإلعالن لآلخرين عبر شبكات الكمبيوتر العالمية؛ الخدمات اإلعالنية، وهي إدارة 
مالت اإلعالنية وخدمات االستهداف والتنفيذ والتحسين؛ أبحاث التسويق، وهي الح

الحمالت اإلعالنية واألبحاث والتحليالت الخاصة بتفضيالت المستهلكين؛ الترويج لسلع 
وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو على شبكة اإلنترنت؛ الخدمات 

قارير اإلعالن لآلخرين؛ إعداد وتنفيذ الخطط اإلعالنية، وهي جدولة وتتبع وتوفير ت
والمفاهيم اإلعالمية واإلعالنية؛ الخدمات اإلعالنية، وهي وضع اإلعالنات على مواقع 
اإلنترنت لآلخرين؛ الخدمات اإلعالنية، وهي استهداف وتحسين الدعاية واإلعالن عبر 

عن معلومات األعمال  اإلنترنت؛ إدارة المعلومات واألخبار عن األعمال، وهي اإلبالغ
وتحليالت األعمال في مجاالت اإلعالن والتسويق؛ إدارة وتوجيه األعمال، وتفعيل 
النشاط المكتبي؛ استشارات األعمال فيما يتعلق بأنشطة التسويق؛ خدمات التخطيط 

اإلعالمي وشراء وسائل اإلعالم؛ استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد الدعاية 
خرين؛ توفير أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم المطاعم والحانات واإلعالن لآل

ودور السينما ونوادي الرقص والمتاحف والمعارض الفنية وغيرها من األماكن الثقافية 
واالجتماعية؛ تعزيز المصلحة والوعي العام بالقضايا المتعلقة بالوصول لإلنترنت 

االتصاالت؛ الخدمات االستشارية إلدارة لسكان العالم؛ استشارات االعمال في مجال 
األعمال لتمكين الكيانات التجارية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الهادفة 

للربح من تطوير وتنظيم وإداره البرامج لتوفير إمكانيه أكبر للوصول إلى شبكات 
  35بالفئة . االتصاالت العالمية

 

العالمة مرتبطة مع  -عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى التنازل  -:      االشتراطات        
1282613العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401354  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد -معتز الدويك لأللبسة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان االردن ضاحيه الرشيد

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

محالت بيع التجزئة المتعلقة بالمالبس و االحذية ، محالت بيع الجملة  - 35الفئة 
المتعلقة بالمالبس و االحذية ، عرض المالبس واألحذية، الدعاية واإلعالن ، عرض 

تنظيم (البس واألحذية، المعارض المالبس واألحذية، وكاالت االستيراد والتصدير للم
لألغراض التجارية أو ألغراض الدعاية واإلعالن ، مساحات لإلعالن ) المعارض

، نشر مواد الدعاية واإلعالن، الدعاية واإلعالن عبر )تأجير مساحات لإلعالن(
عرض المالبس واألحذية عبر وسائل (االنترنت على شبكة حاسوب، البيع بالتجزئة 

  دون غيرها.35الواردة في الفئة ) ايات البيع بالتجزئةاالتصاالت لغ
 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401608  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

احمد عبد الرحيم معتز احمد دمحم  -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  توصية بسيطة -وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  ادون غيرهم 11,  9في مجال الفتين  35

 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  -  392099العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401616  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

عتز احمد دمحم احمد عبد الرحيم م -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  توصية بسيطة -وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  دون غيرهما 11,  9في مجال الفتين  35

 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -  392099العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401748  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لية  محدودة شركة ذات  مسئو  -ام اند بى اكسبو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره   - النزهه الجديده  -امام سور المطار   6الدور  -شارع جوزيف تيتو  84

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35تنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات الواردة بالفئه  - 35الفئة 
 

باستخدامها مجمعه تعهد مالك العالمة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401834  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - TRIVIUMشركة انما الدارة المنشات تريفيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةالقاهر -مدينة نصر  -ش البطراوى  4

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ادارة وتوجيه االعمال والتسويق والخدمات والتوريدات والمعارض التجارية  - 35الفئة 
  35الواردة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401902  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -زيزينيا  اول الرمل   -طريق الحرية   601

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فى مجال الفئة  35ة بالفئة جميع الخدمات الوارد - 35الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402234  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -الدولية للمحاصيل الزراعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنصوره مركز ومدينه المنصوره الدقهليه  -ش الجيش  79

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  في المواد الغذائيه  35التجاره بالفئة  - 35الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -:      االشتراطات        
186635مع العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402455  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية   -فردى   -يوسف امين الشاطر دمحم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لسويس ا  -فيصل   -اسبيكو المستطيل 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  35بيع مواد غذائيه الوارد بالفئه رقم  - 35الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

678 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402494  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل البإسم ط
  

  فرد مصرى الجنسية -ايل لالنجيرى / ياسر على رمضان علي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جسر السويس  -الثالثه والرابع  -المنطقه الصناعيه  18ش نصر عبد الوهاب ك  106

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  26و  25في مجال الفئات  35جميع خدمات الفئه  - 35الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -:      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402502  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -نون ايه دي هولدينغز ليميتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبي  506528مركز دبي المالي ص ب  2منطقه البوابه المبني  3الطابق  4م وحده رق
  االمرات العربيه المتحده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ التسويق؛  - 35الفئة 
ويق وسائل االعالم التسويق عبر اإلنترنت؛ االعالن على شبكة االنترنت؛ تس

االجتماعية؛ إدارة شؤون الموظفين؛ تدبير موارد الموظفين؛ منصات التجارة 
اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع؛ توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 
شتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت من خالل شبكة االنترنت ي

شبكة اإلنترنت؛ إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين 
عبر منصة التجارة اإللكترونية؛ المساعدة في شراء السلع والخدمات؛ الطلبات 

لبضائع االستهالكية العامة؛ المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة وا
خدمات الشراء؛ شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع؛ عرض السلع والخدمات؛ 

تسويق السلع والخدمات لآلخرين؛ ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ 
ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت؛ 

وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ توفير دليل المعلومات التجارية على الدعاية 
اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

  دون غيرها.35المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

379912العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402504  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -نون ايه دي هولدينغز ليميتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبي  506528ب  مركز دبي المالي ص 2منطقه البوابه المبني  3الطابق  4وحده رقم 
  االمرات العربيه المتحده 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛ التسويق؛  - 35الفئة 
التسويق عبر اإلنترنت؛ االعالن على شبكة االنترنت؛ تسويق وسائل االعالم 

بير موارد الموظفين؛ منصات التجارة االجتماعية؛ إدارة شؤون الموظفين؛ تد
اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع السلع؛ توفير أماكن تسوق على 

شبكة االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات؛ توفير دليل إعالنات قابل للبحث على 
من خالل  شبكة االنترنت يشتمل على السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على االنترنت

شبكة اإلنترنت؛ إدارة منصة البيع بالتجزئة لآلخرين؛ ترويج سلع وخدمات اآلخرين 
عبر منصة التجارة اإللكترونية؛ المساعدة في شراء السلع والخدمات؛ الطلبات 

المحوسبة على االنترنت التي تضم البضائع العامة والبضائع االستهالكية العامة؛ 
خرين المتعلقة ببيع البضائع؛ عرض السلع والخدمات؛ خدمات الشراء؛ شراء عقود لآل

تسويق السلع والخدمات لآلخرين؛ ترويج السلع والخدمات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ 
ترويج سلع وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت؛ 

لومات التجارية على الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ توفير دليل المع
اإلنترنت؛ المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع الخدمات 

  دون غيرها.35المذكورة أعاله وهذه الخدمات واردة بالفئة 
 

وغيرها 379912العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403015  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ال سكاي ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السيشل,  فيكتوريا,ريفولوشين  افينيو ,أنسويا  استات  9سويت

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

ال وتفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعم:  - 35الفئة 
نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ إدارة أعمال الفنادق؛ 

اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر؛ عرض السلع على وسائل االتصال 
لغايات بيعها بالتجزئة؛ العالقات العامة؛ تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية؛ 
تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ الخدمات المتعلقة ببرامج والء 

العمالء؛ إدارة خطط والء العمالء أو الحوافز أو الترويج؛ خدمات الدعاية واإلعالن في 
المجالت؛ توفير أماكن لإلعالن في الصحف والمجالت والنشرات؛ خدمات الدعاية 

اد أعمدة الدعاية واإلعالن؛ نشر نصوص الدعاية واإلعالن على االنترنت؛ إعد
  .واإلعالن

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403319  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية -فردى  -ارشد حسان العبوش العواك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دير الزو الجمهوريه العربيه السوريه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25فى مجال الفئه  35جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 35الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0403371  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -) النجارى فوود للصناعات الغذائية والتعبئة(ادهم تامر عاطف النجارى وشركاه 
  شركة توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -لبصل قسم مينا ا -المنشيه الجديده  -ش المطافى  2رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اداره وتوجيه الخدمات وخدمات البيع واالستيراد والتصدير وعرض السلع  - 35الفئة 
  30فى مجال الفئة  35عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق بالفئه 

 

ن الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوا -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403379  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -ويك ايجيبت للمالحة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ندريهقسم باب شرق االسك) بلجيكا سابقا(ش باتريس لومومبا  8

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

اداره وتوجيه االعمال واالنشطه االداريه والمكتبيه واالعمال االستشاريه  - 35الفئة 
  35والدعايه واالعالن والتسويق بالفئة 

 

التنازل عن مقاطع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
كال على حدى 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403453  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - براون ارو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الشروق  -حى جاردينيا  4المجاورة  6شقة  20عقار رقم 

  35  : المةــــــت العاـــفئ
  

فى مجال المواد  35االستيراد والتصدير والتوريدات العموميه الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  الغذائيه

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
الحرف وعن مقطعى العالمة كال على حدى
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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  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403483  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  -الصفوة لتوريد وتجارة ماكينات الخياطة وقطع الغيار -مريم احمد هارون احمد  
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم امبابه  -لغربيه المنيرة ا -ش بورسعيد من ش القدس الشريف  6

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال قطع غيار ماكينات الخياطه بالفئة  35جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 35الفئة 
7  

 

التنازل عن البيان التجارى -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403540  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

قائمة ومؤلفه  طبقا لقوانين  واليه الينوى الواليات المتحده  -يونيفار سوليوشنز انك 
  االمريكيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  60515الينوى ,دونرز جروف , 200سويت ’هايالند باركواى  3075
  المتحده االمريكيه

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التوزيع في مجال المواد الكيميائية، ومبيدات اآلفات، وأدوات للمواد  - 35الفئة 
الكيميائية ومبيدات اآلفات والمالبس الواقية واألقنعة الواقية لالستخدام أثناء استخدام أو 

لكيميائية؛ خدمات إدارة تطبيق المواد الكيميائية؛ إدارة المخزون في مجال المواد ا
المخزون؛ توفير بوابة إلكترونية عبر شبكة اإلنترنت توفر للعمالء الوصول إلى 

معلومات حسابات المبيعات الخاصة بهم، ومعلومات لوجستية عن النقل عن طبيعة 
الموقع الحالي للمنتجات حسب الطلب، ومعلومات إدارة المخزون ومعلومات ترويج 

مجال المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية؛ وجميع هذه المنتجات  المنتج، كل ذلك في
  دون غيرها) 35(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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403554  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ري الجنسيه فرد مص -فيترو للمالبس  -احمد شافعي ابراهيم دمحم صقر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الصادق االمين عزبة النخل 12 -المرج 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

  25فى مجال الفئة  35جميع الخدمات الواردة بالفئة   - 35الفئة 
 

كال علي حدا )  V) (في ( التنازل عن حرف :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403578  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يال كومبير شركة ذات مسئولية محدودة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الثالث  النزهة القاهرة مصر  21ش عبد العزيز فهمي وحدة رقم 78

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

الدعاية؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛ خدمات   - 35الفئة 
مقارنة األسعار؛ الخدمات التسويقية والترويجية؛ خدمات المقارنة المتعلقة بالخدمات 

المالية والمصرفية واإلقراض واالئتمان وخدمات التأمين؛ خدمات مقارنة األسعار 
؛ خدمات تجميع تشكيلة متنوعة من البضائع والخدمات لبضائع أو خدمات اآلخرين

لصالح الغير لتمكين العمالء من معاينة وشراء والمقارنة بين البضائع أو الخدمات 
الخاصة باآلخرين وذلك من خالل موقع إلكتروني أو بأي وسيلة من وسائل االتصال؛ 

يتم توفيرها جميعاً خدمات مقارنة األسعار وخدمات معلومات األعمال والدعاية التي 
عبر شبكة اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات حاسوبية أو على شبكة اإلنترنت؛ خدمات 

الدعاية واإلعالن المتعلقة بالقروض العقارية والتأمين والخدمات المالية والقروض 
واالئتمان ومنتجات وخدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات معلومات األعمال والمعلومات 

لمتعلقة بالقروض العقارية والتأمين والخدمات المالية والقروض واالئتمان التجارية ا
ومنتجات وخدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات تقييم أسعار األعمال؛ خدمات استشارات 

ومعلومات وتنظيم األعمال؛ خدمات تقصي حقائق األعمال وخدمات األبحاث؛ اإلعالن 
الن من خالل رسائل البريد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت على شبكة حواسيب؛ اإلع

المباشرة؛ تأجير المساحات اإلعالنية والترويجية؛ تأجير مدد زمنية إعالنية على مواقع 
اإلنترنت ووسائل االتصال؛ نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ توزيع العينات والمواد 

الكمبيوتر ؛ البحث عن المعلومات في ملفات )لآلخرين(الترويجية؛ ترويج المبيعات 
؛ إدارة الملفات المبرمجة؛ جمع وترتيب ونشر المعلومات اإلحصائية؛ تجميع )لآلخرين(

وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تخزين معلومات األعمال المبرمجة 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 - 966عدد 

بنوك البيانات وقواعد البيانات؛ األسواق ودراسة وأبحاث األسواق؛ نشر النصوص 
لمعارض والمعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ خدمات الدعائية؛ تنظيم ا
؛ الدعاية واإلعالن عبر ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[الشراء لآلخرين 

اإلذاعة والتلفاز؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات المتعلقة بجميع ما سبق من 
  دون غيرها 35فئة .خدمات

  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403604  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

سيالز -شركة دمحم مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم مدحت عبد الفتاح المغربل 
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضي بملك / لمين ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة تقسيم المع 248
  عبد العال دمحم ابراهيم اول الزقازيق الشرقية 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

وفى مجال  25فى مجال الفئة (دون غيرها  35جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  )دون غيرها 30البن الوارد بالفئة 

 

كال على حدة S Zالتنازل عن الحروف اس زد :      راطات        االشت
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403648  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -رنا دمحم عبد الحميد عطوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية  -جمل من ش النحاس طنطا اول ش احمد ال 17

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

إدارة وتوجيه االعمال وخدمات عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 35الفئة 
  35وخدمات البيع والدعاية واالعالن والتسويق 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404236  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  منشأة فردية  -زكي جروب   -عمر دمحم دمحم زكي عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مركز ابو كبير  -منشأه صالح شارع المحلج بملك عبد هللا علي السيد العطار 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال قطع غيار السيارات الواردة بالفئه ) 35(راد والتصدير بالفئه االستي - 35الفئة 
  دون غيرها) 12(

 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
كال على حدة Z Gعن الحروف زد جى 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404250  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

لصاحبها عبد النعيم ) بيور الند  (النجار لتصنيع منتجات االلبان و عبوات البالستيك 
  مصرى الجنسية  -فرد  -المغاوري غريب دمحم النجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  c 6المنطقة الصناعية  73القطعة رقم 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه الدعايه واالعالن سلسله محالت  - 35الفئة 
  30 - 29فى مجال الفئات  35تجاريه وجميع الخدمات الواردة بالفئه 

 

لوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على اال:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404526  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شر كة تضامن  -شركة فيشن ايجيبت  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة   -البساتين  -  2شقة  -المعارج 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال معدات الصيد  35خدمات البيع واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 35الفئة 
  28الواردة بالفئة 

 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
باستخدامها مجمعه 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404757  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر الجيزة  6مدينة  - 2/130القطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  35  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  35تجارة وتوزيع وتسويق الواردة بالفئة  - 35الفئة 
29   
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314518  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  م. م . ش  -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  52

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 36جميع الخدمات والواردة بالفئة  - 36الفئة 
 

-----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365294  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ريل استيت ال ال سي  21سينتشري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية, 07940نيوجيرسي , ماديسون , بارك افينيو  175

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

الشؤون المالية ، خدمات الشؤون النقدية ، خدمات خدمات التأمين ، خدمات  - 36الفئة 
توفير : الشؤون العقارية ، خدمات وساطة العقارات ، خدمات منح االمتياز ، تحديدا 

او تشغيل اعمال وساطة العقارات ، /المعلومات والنصائح المالية بخصوص تأسيس و
لالخرين ، خدمات خدمات العقارات ، وتتضمن ترتيب تأمين الملكية وتمويل العقارات 

ادارة العقارات ، خدمات وكاالت العقارات ، خدمات تأجير العقارات ، خدمات تثمين 
تأجير المساكن السكنية ، توفير : وتقييم العقارات ، خدمات تأجير العقارات ، تحديدا

المعلومات فى مجال العقارات من خالل ربط الموقع االلكترونى مع مواقع الكترونية 
معلومات العقارات ، خدمات استثمارات العقارات على شكل شراء وبيع  اخرى تعرض

تأجير : العقارات لالخرين ، خدمات الضمان العقارى ، خدمات العقارات ، تحديدا 
الملكيات العقارية ، توفير القوائم العقارية والمعلومات العقارية من خالل االنترنت ، 

الل االنترنت ، خدمات وكاالت العقارات توفير المعلومات فى مجال العقارات من خ
توفير االسئلة واالستفسارات على : التجارية والسكنية ، خدمات العقارات تحديدا 

االنترنت لمساعدة المستخدمين عل تحديد افضل جيران ومجتمعات تالئم احتياجاتهم 
لسكنية فى وتفضيالتهم الفردية ، توفير قاعدة بيانات للمعلومات حول قوائم العقارات ا

  دون غيرها 36االحياء والمجتمعات المختلفة الواردة بالفئة 
 

كال على حدة 21التنازل عن االرقام :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386272  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصه محدوده  -ى هولدينج ليميتد بروبرتى فايندر اى ب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابو  - جزيره الماريا  - مربعه سوق ابو ظبى العالمى  - برج المقام  8جزء من الطابق 
  االمارات العربيه المتحده  -ظبى 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات العقارات , ون الماليهالشئ,الشؤون التمويليه , الشئون العقاريه - 36الفئة 
خدمات التزويد بالمعلومات واالستشارات والنصح المتعلقه بتأجير وبيع وشراء ,

تثمين وتقييم ,السمسره العقاريه , تدبير ايجار العقارات, تأجير العقارات,العقارات 
, اداره العقارات ,والقروض , خدمات الرهن العقارى ,العقارات خدمات التقييم العقاري 

التزويد بالمعلومات المتعلقه بالعقارات عبر , اداره الشوؤن التمويليه المتعلقه بالعقارات 
, التزويد بالمعلومات المتعلقه بالعقارات عبر شبكات التواصل االلكترونيه ,االنترنت 

المعلومات المتعلقه , خدمات التامين المتعلقه بالعقارات , خدمات الوكالء العقاريون 
خدمات المعلومات والنصح واالستشارات , ت المقدمه عن طريق المدونات بالعقارا

  36المتعلقه بكافه الخدمات المذكورة اعالة بالفئه 
 

منح الطالب حق اسبقيه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386277  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  شركة خاصه محدوده باالسهم - بروبرتى فايندر اى بى هولدينغ ليميتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، برج المقام ، مربعه سوق ابو ظبى العالمى ، جزيره الماريا ، ابو  8جزء من الطابق 
  ظبى ، االمارات العربيه المتحده 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

الشؤون العقاريه ، الشؤون التمويليه ، الشؤون الماليه ، خدمات العقارات ،  - 36الفئة 
خدمات التزويد بالمعلومات واالستشارات والنصح المتعلقه بتأجير وبيع وشراء 

العقارات ، تأجير العقارات ، تدبير ايجار العقارات ، السمسره العقاريه ، تثمين وتقييم 
عقارى ، خدمات الرهن العقارى والقروض ، ادارة العقارات ، خدمات التقييم ال

العقارات ، ادارة الشؤون التمويلية المتعلقة بالعقارات ، التزويد بالمعلومات المتعلقة 
بالعقارات عبر شبكات التواصل االلكترونية ، خدمات الوكالء العقاريون ، خدمات 

ات المقدمة عن طريق المدونات التأمين المتعلقة بالعقارات ، المعلومات المتعلقة بالعقار
، خدمات المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بكافة الخدمات المذكرة اعالة 

  36الوادره بالفئه 
 

269965لعالمة 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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390040  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ارابيا انفستمنتس هولدنج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع توفيق دياب برج التعمير جاردن سيتى القاهرة 4

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36لفئة الشئون الماليه والشئون العقاريه واالستثمار العقارى با - 36الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392061  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمة مصريةشرك -م . م . فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر  -القرية الذكية  - f12  /b221المبنى االدارى الكائن بقطعه االرض رقم 
  الجيزة -االسكندرية الصحراوي 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -:      االشتراطات        
253525مع العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394759  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة محدودةشركة ذات مسئولي  -م .م.ذ.شركة طالل ابو غزالة لالستشارات المالية ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ القرية الذكية طريق مص االسكندرية الصحراوى الجيزة 26

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التامين الشئون التمويلية والشئون العقارية وجميع الخدمات الواردة  - 36الفئة 
  دون غيرها 36بالفئة رقم

 

تنازل عن مقطعى العالمة كال على حدةال:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

704 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396528  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة ذات مسئوليه محدوده  -ايه دى بى ال ال سى 
  يكيةالواليات المتحدة االمر -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  - 07068وان ايه دى بى بوليفارد روزالند  نيو جيرسى

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير خدمات حوسبة، وبيانات، وخدمات مهنية إلى أرباب العمل، تحديدًا،  - 36الفئة 
البطالة؛ إدارة مالية في مجال تعويض البطالة؛ إدارة مطالبات التأمين في مجال تعويض 

خدمات استشارة مالية؛ خدمات بحث مالي؛ إدارة مطالبات التأمين؛ شئون مالية وشئون 
نقدية، تحديدًا، معلومات مالية، إدارة وخدمات تحليل؛ خدمات إعداد تقارير إخبارية في 

طط استحقاق الموظفين مجال األنباء المالية؛ خدمات خصم ضرائب الرواتب؛ إدارة خ
فيما يتعلق بالتأمين والموارد المالية؛ إدارة مطالبات تعويض العمال؛ إدارة مالية لخطط 

معاشات وخطط تقاعد الموظفين؛ توفير موقع إلكتروني يعرض معلومات لوسطاء 
واستشاريين استحقاقات الموظفين في مجاالت إدارة خطط استحقاقات الموظفين فيما 

التأمين والموارد المالية ومطالبات التأمين فيما يتعلق بتعويض البطالة، يخص معالجة 
وإدارة السجالت المالية فيما يتعلق بالمعاشات إلدارة االعتمادات المالية، خدمات التأمين 

الشؤون المالية والشؤون العقارية، وجميع الخدمات الواردة في , الشؤون التمويلية , 
  دون غيرها. 36الفئة

 

التنازل عن الحروف كال على  - وغيرها  125216العالمة مرتبطة مع العالمة :      شتراطات        اال
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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399075  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  طةشركة توصية بسي  -الهام النبوى دمحم الصباع وشريكيها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  دمنهور الجديدة متفرع من شارع  الوحدة العربية امام نقابة المهن الزراعية  1
  بدمنهور  بملك فردوس  سيد عوض القراشيي مدينه دمنهور البحيرة 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36الشئون العقاريه الوارده بالفئه -الشئون الماليه -الشئون التمويليه -التأمين  - 36الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399452  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -م  شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 36جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 36الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399831  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش محدوده المسئوليه بجنوب افريقيا  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  استريت جوهانسبرج جوتينغ جمهوريه جنوب افريقيا تروي  15

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين؛ الشئون التمويلية؛ الشئون المالية؛ الشئون العقارية؛ جمع  - 36الفئة 
المساهات الخيرية؛ جمع التبرعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية؛ استثمار األموال 

معلومات المتعلقة بجمع التبرعات الخيرية؛ جمع التبرعات لألغراض الخيرية؛ توفير ال
الخيرية عن طريق توجيه جزء من رسوم العمالء إلى جمعية خيرية من اختيار العميل؛ 

خدمات جمع التبرعات الخيرية عن طريق موقع على شبكة اإلنترنت حيث يقوم 
 36فئة .ريع محددةالمتبرعون بالبحث عن وتقديم تبرعات نقدية لجمعيات خيرية أو مشا

  دون غيرها
 

 370330العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401404  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج العرب  34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 36جميع خدمات الفئه  - 36الفئة 
 

حق خاص على االلوان منح:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402659  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

  36جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة:      االشتراطات        
399452العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403575  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 
  ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية  - 94025ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1601

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات معالجة المعامالت المالية، وهي توفير معامالت تجارية آمنة  - 36الفئة 
دفع الفواتير وخيارات الدفع؛ الخدمات المالية، وهى المعالجة اإللكترونية ونقل بيانات 

الحقًا لمستخدمي شبكات اإلنترنت وشبكات االتصال؛ خدمات تحويل األموال إلكترونيًا؛ 
بطاقة (خدمات معالجة المعامالت فيما يتعلق بـ بطاقة االئتمان، و بطاقات الدين 

؛ خدمات التجار، وهي خدمات معالجة معامالت الدفع؛ تقديم خدمات دفع )الخصم
  36بالفئة . ت الهاتف المحمول اإللكترونيةالفواتير عبر تطبيقا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403577  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -يال كومبير 
  العربية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -النزهة  -الدور الثالث   21وحدة رقم  -ش عبد العزيز فهمي 78

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛  - 36الفئة 
تلك الخدمات المرتبطة باألمور المالية والتأمين بما في ذلك المعلومات الخاصة ب

الخدمات والتي تقدم عبر شبكة اإلنترنت المواقع اإللكترونية ووسائل االتصال األخرى؛ 
خدمات المعلومات المتعلقة بالتأمين والقروض العقارية والقروض واالئتمان والمنتجات 

الخدمات المالية األخرى التي يتم توفيرها جميعاً عبر شبكة اإلنترنت من خالل قاعدة 
أو المواقع اإللكترونية أو على شبكة اإلنترنت أو من خالل وسائل  بيانات حاسوبية

االتصال األخرى؛ االستشارات المالية واستشارات التأمين؛ خدمات المعلومات 
بالفئة . واإلدارة؛ خدمات المعلومات واالستشارات المتعلقة بجميع ما سبق من خدمات

36  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404791  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ال تي دي   -هاينان اكسينر وان سوفتوير كو 
  وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - اولد تاون هاى   -ر بارك سوفتوي -هاينان اكو  -والكر بارك  - 8830بيلدينج ان أو 
  الصين -هاينان بروفينس   -تيك اندسترى ديمونستراشين اريا 

  36  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الشوون المالية والشوون العقارية  -الشوون التمويلية  -خدمات التامين  - 36الفئة 
  36وجميع الخدمات الواردة فى الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0405000  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فى جزر كايمان - شركة شديد كابيتال ليميتيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 3الطابق  - رويال بانك هاوس   -مكاتب شركة سوالريس كوربوريت سيرفيسز ش م م 
جزر  KY1-1110 - غراند كايمان  -جورج تاون  - 1586رمز البلد  -شارع شيدن  -

  كايمان
  36  : المةــــــات العـــفئ

  

خدمات التأمين واعادة التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون  - 36الفئة 
اعادة التامين؛ سمسرة التأمين واعادة /النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ حلول التأمين

اعادة التأمين؛ ادارة /التأمين واعادة التأمين؛ استشارات التأمين التأمين؛ وساطة
اعادة التامين؛ خدمات /المخاطر، مراقبة وتحليل المخاطر لمحافظ شركات التأمين

انشطة التأمين التجارية؛ توظيف، اقتناء االسهم، خدمات اعادة التأمين، التأمين، 
ر؛ ادارة المخاطر؛ الخدمات الوساطة، االستشارات، ضبط الخسارة ومسح المخاط

المالية؛ السمسرة المالية؛ النفقات وااللتزامات بالدفع؛ خدمات االستثمار، خدمات 
  دون غيرها  36االستشارة في االستثمار الواردة بالفئة رقم 

 

التنازل عن البيان التجارى :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0314523  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -م . م . ش  -الشركة الدولية لالستثمار العقارى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش الثورة  52

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 37ردة بالفئة جميع الخدمات الوا - 37الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389895  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية  -م .م.هافيلوك ون انتريورز ذ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، عسكر ، البحرين 5100. ب . ص 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

تركيب واصالح  -خدمات التركيب أو التجميع  -االصالح  - انشاء المبانى  - 37الفئة 
االشراف  -البناء بالطوب  -تنظيف واصالح المراجل -التزفييت  -اجهزة تكييف الهواء 

تركيب واصالح اجهزة االنذار  -ى احكام سد المبان -عزل المبانى  - على انشاء المبانى 
معلومات عن  -االنشاء  - ) من الخارج والداخل( تنظيف المبانى  -ضد السرقة  -

تركيب  -هدم المبانى  -معالجة المبانى لمنع الرطوبة  -تأجير معدات االنشاء  -االنشاء 
صالح معلومات عن اال -صيانة االثاث  -تركيب واصالح المصاعد  -االبواب والنوافذ 

وضع ( التجصيص  -دهان السطوح الداخلية والخارجية  -تركيب معدات المطابخ  -
 -مقاومة الصدأ  - ) وضع االسقف(خدمات التسقيف  -سباكة المواسير ) طبقة الجص

  37تنظيف النوافذ الواردة بالفئة رقم  -نصب السقاالت 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391119  

  :خ ــــــــــــــــــريبتا
 

02/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة الرؤى للتجاره و المقاوالت ش ذ م م 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره-المقطم  -فدان  70عماره منطقة ال 190

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  37لفئة المقاوالت العامة با - 37الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401258  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مجمع الفجالة لالدوات الصحية  -اسامه حسن حسين مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6مدينة  -الدور الثانى علوى  - 234رقم  مكتب -مجمع على الدين مبنى ب  12الحى 
  اكتوبر 

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  37خدمات الصيانه والتركيبات والمقاوالت الواردة بالفئة  - 37الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -باستخدامها مجمعة 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

718 
 

 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402660  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  - لعروبة مول التجارى  طريق اسكندرية مطروح ا 34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية  -قسم العامرية  - العرب  الدولى نهاية محور التعمير  

  37  : المةــــــات العـــفئ
  

  37االنشاءات والعقارات الواردة بالفئة رقم  - 37الفئة 
 

الصورة منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366369  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكيه 98109تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  410

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

االتصاالت عن بعد ، بث الفيديو تحت الطلب ، خدمات البثلتلفزيون  - 38الفئة 
، البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة  IPTVبروتوكول اإلنترنت

ت األخرى ، البث اإللكتروني والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاال
للمعلومات والبيانات ، التدفق والبث اإللكتروني لمحتويات الوسائط الرقمية لآلخرين من 

خال ل الشبكات العالمية والمحليّة ، خدمات االتصاالت وبالتحديد البث والتدفق 
لفزيون اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية والبيانات والصور واألفالم وبرامج الت

والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة ومحتوياتها من 
خالل شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكيّة وشبكة اإلنترنت ، 

تدفق المواد السمعية و السمعبصرية والفيديو على شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
بعد الالسلكيّة ، تدفق البيانات ، تدفّق الموسيقى واألفالم  وشبكات االتصاالت عن

وعروض التلفزيون واأللعاب على شبكة اإلنترنت ، خدمات البث ، خدمات بث الملّفات 
السمعيّة والفيديو ، دفق األفالم السينماتوغرافية والبرامج السمعبصريّة ، خدمات بث 

رنت قائمة على خدمات االشتراك ، خدمات الملفّات السمعيّة و الفيديو على شبكة اإلنت
البث وتوفير وصول خدمات االتصاالت عن بعد على األفالم وبرامج التلفزيون 

والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة ومحتوياتها من 
بث خالل خدمات الفيديو تحت الطلب ، خدمات البث عبر شبكة اإلنترنت ، خدمات ال

اإلذاعي عبر شبكة اإلنترنت ، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد نقل البث الشبكي ، 
بث الملفّات الرقميّة ، بث المحتويات الرقميّة عبر شبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت 

والشبكات الكبليّة والتنزيل الرقمي والتدفق الرقمي ) DSL(وخط المشترك الرقمي 
والتلفزيون ) NVOD(ب ونظام الفيديو المتاح حسب الطلب ونظام الفيديو تحت الطل

وقنوات التلفزيون المفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل المشاهدة والقمر 
الصناعي والكابل والهاتف والهاتف النقّال ، البث اإللكتروني لملفات الصور الرقمية 

ل على االنترنت وقواعد بين مستخدمي اإلنترنت ، توفير الوصول إلى كتب الدلي
البيانات والمواقع االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على االنترنت ، بث األخبار ، 

تسليم الرسائل عن طريق البث اإللكتروني ، البث اإللكتروني للرسائل والبريد ، خدمات 
للتواصل ) اإلنترنت(البث الصوتي ، توفير غرف الدردشة على الخط مباشرة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

لبث الرسائل بين مستخدمي ) اإلنترنت(ماعي ، توفيرمنتديات على الخط مباشرة االجت
الحاسوب ونقل الصور والفيديو والنصوص والبيانات والصور والصوت ، خدمات 
اإلتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة 

ب فيما يتعلّق بالترفيه ، توفيرخدمات لنقل الرسائل بين مستخدمي الحاسو) اإلنترنت(
تغطية االتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعية والبصرية 

والسمعبصريّة والمتعددة الوسائط بين الهواتف النقالة والهواتف الذكيّة واألجهزة 
يب ، بث اإللكترونيّة المحمولة واألجهزة الرقميّة المحمولة والحواسيب اللوحية والحواس

ادلة التلفزيون واألفالم ، اإلتصاالت بين الحواسيب ، توفير حق الوصول إلى المواد 
المتعددة الوسائط علي اإلنترنت ، توفير خدمات تغطية االتصاالت عن بعد لقواعد 

بيانات الحاسوب ، بث البيانات من خالل األجهزة السمعبصريّة محكومة بأجهزة معالجة 
، خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت عن بعد ، إستئجار حق  البيانات والحواسيب

وقت الوصول إلى شبكات الحاسوب العالميّة ، بث بطاقات المعايدة على خط / الوصول
، إستئجار أجهزة إرسال الرسائل ، إستئجار الموديمات ، إستئجار ) اإلنترنت(المباشرة 

  38بالفئة . معدّات االتصاالت عن بعد 
 

756850العالمة 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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375709  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة امريكيه -كوم انك .  9ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  94301سى ايه  -لتواليتون افينيو  بالو  ا 101

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

تحويل  -خدمات االتصاالت االلكترونية  -خدمات االتصاالت عن بعد  - 38الفئة 
تحويل الرسائل والصوت  - البيانات والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط 

 -خدمات االتصاالت  - ل شبكة اتصاالت عالمية والبيانات والفيديو والصور من خال
خدمات االتصال بالصوت عبر  -خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو  -خدمات البث 

تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر والواردة بالفئة  -االنترنت 
  دون غيرها  38

 

375331عالمة العالمة مرتبطة بال:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384031  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كمبيو هوم  للتوريدات العمومية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - مكرم عبيد   -شارع ابراهيم الرفاعى  9

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  38موقع الكترونى الوارد بالفئة رقم  - 38الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399454  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 38جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 38الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان      :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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401270  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - 94025كاليفورنيا  ويلو رود ، مينلو بارك ، 1601

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 38الفئة 
البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

وصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات ؛ خدمات االتصاالت؛ توفير ال
اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال 

والصور والمحتوى ] الجرافيكس[اإللكتروني للوسائط والبيانات والرسائل والرسومات 
التصال على شبكة السمعي ومحتوى الفيديو والمعلومات اإللكترونية؛ توفير منتديات ل

اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت عبر 
اإلنترنت التي تنقل مستخدمي األجهزة المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى 
مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت 

حتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل دخول عام لطرف ثالث أو إلى م
؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر اإلنترنت وخدمات المراسلة الفورية ]شامل[

ولوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر 
شبكة اإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول االتصاالت 

؛ ]التليفونية[؛ خدمات االتصاالت الهاتفية )فواب(حادثات الصوتية عبر اإلنترنت والم
توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل االجتماعي 

؛ خدمات تبادل الصور والبيانات ]المرافقة اإلجتماعية[والتعارف االجتماعي والمواعدة 
لكتروني لملفات الصور الرقمية والرسومات بين األقران، وهي اإلرسال اإل

والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات ] الجرافيكس[
كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى 

ت البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديوهات والبيانا –السمعي 
والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات الخاصة 
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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 - 966عدد 

بالدعاية واإلعالن؛ خدمات غرف الدردشة لشبكات التواصل االجتماعي؛ البث والبث 
المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي 

سال اإللكتروني لمحتوى وبيانات الواقع عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلر
االفتراضي؛ توفير لوحات النشرات اإللكترونية لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال 

المصلحة العامة؛ خدمات مؤتمرات الفيديو؛ توفير خدمات الدعم التقني فيما يتعلق 
المؤتمرات  والمعدات لعقد] المرافق[باستخدام معدات االتصاالت؛ توفير التسهيالت 

بالفيديو؛ خدمات عقد المؤتمرات عن بعد؛ توفير منتدى مجتمعي على اإلنترنت 
للمستخدمين لتبادل وإرسال واستقبال المعلومات أو المحتوى الصوتي أو محتوى الفيديو 
أو األخبار اللحظية أو المحتوى الترفيهي أو المعلومات ولتشكيل المجتمعات االفتراضية 

كات التواصل االجتماعي؛ خدمات االتصاالت، وهي خدمات إرسال والمشاركة في شب
واستقبال البيانات عبر شبكات االتصاالت؛ خدمات االتصاالت للهواتف النقالة؛ الرسائل 
على شبكة اإلنترنت؛ خدمات عقد مؤتمرات الفيديو عن بعد؛ خدمات المراسلة الفورية؛ 

والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو  التبادل اإللكتروني للمحتوى الصوتي والبيانات
التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت ] الجرافيكس[والنصوص والرسومات 

وشبكات االتصاالت؛ النقل والتسليم اإللكتروني المشفر للبيانات المسترجعة؛ توفير 
إمكانيه الوصول إلى شبكات االتصاالت وشبكه اإلنترنت؛ خدمة االتصال باإلنترنت؛ 

دمة المعلومات عن االتصاالت؛ االستشارات في مجال خدمات االتصاالت، وهي نقل خ
  38بالفئة . الصوت والبيانات والوثائق عبر شبكات االتصاالت

 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401406  

  :خ ــــــــــــــــــتاريب
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  عامريه االسكندريه العرب الدولي نهايه محور التعمير قسم ال

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  38جميع خدمات الفئه  - 38الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402661  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة مساهمة مساهمة   -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  38  : المةــــــعات الـــفئ
  

  38جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 38الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399454العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403941  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -التعمير العرب الدولي نهاية محور

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

  38جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 38الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404468  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير -.غوغل ال ال سى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  94043امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  1600
  االمريكية

  38  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد االرسال االلكتروني للبيانات والصور  - 38الفئة 
والفيديوهات والرسائل الرقمية عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت، خدمات 

المشاركة من نظير الى نظير وبالتحديد االرسال االلكتروني لملفات الصور 
   38االنترنت والواردة بالفئة والفيديوهات الرقمية بين مستخدمي 

 

منح الطالب حق خاص علىى 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316166  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -المواد الغذائية  الفريدة لتجارة -سلوى ممدوح دمحم العدوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز قلين  -بملك دمحم مجدى جوده  -قرية كفر المرازقة  -عزبة جودة 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  31في مجال البقوليات الوارده بالفئة  39تعبئة وتغليف بالفئة  - 39الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0341820  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركةماستر فودز للصناعات الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شمال طريق القطامية للعين السخنه  -المنطقة الصناعية  -المنطقة الغذائية  -  30القطعة 
  القاهرة  -الثالث  التجمع -

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات النقل والتعبئة والتغليف وتخزين السلع والتوزيع والشحن بانواعه  - 39الفئة 
  .دون غيرها 30فى مجال الفئة  39والتخليص الجمركى والواردة بالفئة 

 

فى الوضع  M Fاف  -لحروف ام التنازل عن ا -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
العادى كال على حدة
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0362345  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -فاستر ترانسبورت  -سالم بيومى سليمان الشيخ وشريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة  - اوسيم  -البراجيل  -عزام متفرع من ش احمد عرابي  ش دمحم25

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 39خدمات النقل بالفئه  - 39الفئة 
 

 -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383898  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - م  .م.ترانس الند انترناشيونال للنقل ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة_ المعادى_ دجلة_204ش  4

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 39خدمات مالحية بالفئة - 39الفئة 
 

-منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      شتراطات        اال
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388248  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -م .م.ذ .حرير لتجارة مستحضرات التجميل  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  18مكتب 

  39 -  3  : المةــــــات العـــفئ
  

ماعد مزيل الشعر وجميع  3خدمات التعبئه والتغليف فى مجال منتجات الفئه  - 39الفئة 
  39خدمات الفئه 

 

الب حق خاص علي االلوان الموضحه ببالنماذج منح الط:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389727  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

سولديير لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية طارق ابو المجد ياسين بدوى 
  مصرى الجنسية -) فردى(

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش احمد الزمر امام انبى مدينة نصر القاهرة 46

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 39تعبئة وتغليف المواد الغذائية وبصفة خاصة البن بالفئة  - 39الفئة 
 

نمنح حق خاص على االلوا -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392244  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -جابر سعر دمحم مساوق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجماليه -عطفه الرشيدى 10

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  18فى مجال الفئة  39خدمات التعبئة والتغليف بالفئه  - 39الفئة 
 

فووت (التنازل عن - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
)  foot wear( -) وير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395871  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن -احمد دمحم احمد عبيد  وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهرم الجيزه -امتداد المجزر االلي  -شارع  فتحي الشرابي 2

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  31-30-29في مجال  39تعبئة و تغليف الوارده بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400633  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -  7 4 2تو فور سفن  -وائل احمد عبد هللا احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

راني احمد / ملك -االقصر  -متفرع من ش خالد بن الوليد  -شارع مديريه االمن  
  االقصر   -عبدهللا 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  39خدمات الطيران ماعدا السياحة الوارده بالفئة  - 39الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403381  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ساهمة  -ويك ايجيبت للمالحة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قسم باب شرق االسكندريه) بلجيكا سابقا (ش باتريس لومومبا  8

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

للرسائل (ات التوصيل خدمات الشحن والنقل البرى والبحرى والجوى خدم - 39الفئة 
تأجير حاويات التخزين انقاذ السفن السمسرة فى السفن تخزين السلع تأجير ) او البضائع

حاويات التخزين السمسرة فى مجال النقل تأجير سيارات الشحن التخزين فى 
  39مستودعات بالفئه 

  
 

التنازل عن  - لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -:      االشتراطات        
كال على حدى Egyptالحروف وعن مقطع ايجيبت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403539  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

قائمة  ومؤلفه طبقا لقوانين  واليه الينوي  الواليات المتحده  -يونيفار سوليوشنز انك 
  مريكيهاال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  60515الينوى ,دونرز جروف  200سويت , هايالند باركواى 3075
  االمريكيه

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

نقل المواد الكيميائية، نقل البضائع؛ تخزين البضائع، تخزين وإدارة النفايات  - 39الفئة 
إلعادة الترتيب للتخلص من النفايات الكيميائية الصناعية ونقل الكيميائية الصناعية، و

؛ وجميع .النفايات الكيميائية الصناعية من مولداتها إلى مواقع التخلص منها المصرح بها
  .دون غيرها) 39( هذه المنتجات واردة بالفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403942  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  فظة االسكندريهمحا -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  39وسائل النقل وتنظيم الرحالت الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404217  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -المجموعة الكيميائية المتحدة  -طارق فتوح محمود حسن وشركائه  
  بسيطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع  عمر لطفى  6الدور ال  35شقة  18العقار رقم 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

-29-30فى مجال الفئة  39ائية الواردة بالفئة رقم 1يع وتعبئة مواد غذتصن - 39الفئة 
32  

 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
كال على حدى  A C Gالحروف ايه سى جى 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404237  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  منشأة فردية  -زكي جروب   -عمر دمحم دمحم زكي عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مركز ابو كبير  -منشأه صالح شارع المحلج بملك عبد هللا علي السيد العطار 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

فى مجال قطع غيار السيارات ) 39(تغليف وتخزين السلع بالفئه نقل و - 39الفئة 
  دون غيرها) 12(الواردة بالفئه 

 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404274  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة بركات  -ق سعد زغلول احمد طار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الحى الثامن  مدينه نصر القاهرة 29مشروع  9عماره 

  39  : المةــــــات العـــفئ
  

  6،20فى مجال الفئات  39جميع المنتجات و الخدمات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404758  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  6مدينة  - 2/130القطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثالثة 

  39  : ةالمــــــات العـــفئ
  

فى مجال المنتجات الواردة بالفئة  39تعبئة وتغليف وتخزين الواردة بالفئة  - 39الفئة 
29   
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382985  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة شركة ذات مسئولية محدود-كارما اوتوموتيف ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة 92618جيرونيمو رود ارفين كاليفورنيا 9950

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

 40خدمات معالجة المواد والتصنيع حسب الطلب للسيارات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
  دون غيرها

 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
 
 
 

747 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391948  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  -شركة الريادة لضرب األرز وتصنيع الحاصالت الزراعية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة  -مركز دمنهور  -البعادية ناحية ا -طريق اسكندرية القاهرة الزراعى  - 54ك 
  البحيرة

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  40مضرب االرز الوارد بالفئة  - 40الفئة 
 

تقبل العالمة فى مجملها  -:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392703  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/05/2019  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة انفيرون ادابت لخدمات اعادة التدوير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -شارع وادي النيل  -  2عقار رقم  - 11الدور 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  40تدوير المخلفات الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399456  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ق مطار برج العرب طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طري 34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 40جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 40الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401408  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركةمساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج العرب  34.5الكيلو 
  كندريه الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االس

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 40جميع منتجات الفئه  - 40الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402663  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -صر لالنشاء والتعمير  شركة العروبة م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية   - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  40ع الخدمات الواردة بالفئة رقم جمي - 40الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399456العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402700  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -يفرون انتيالكتول بروبرتى ال ال سى  تش
  طبقا لقوانين والية ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - 94583بوللينجر كانيون روود ، سان رامون ، كاليفورنيا  6001
  األمريكية 

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

التزويد بمعلومات فى مجال النفط و التنقيب عن الغاز الطبيعي وفى مجال  - 40الفئة 
  دون غيرها 40االبحاث فى مصادر الطاقه البديله فئة 

 

238381العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403943  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  ندريهمحافظة االسك -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  40  : المةــــــات العـــفئ
  

  40جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0265566  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/10/2011  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه تايوانية  -اتش تى سى كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تايوان - تاويوان سيتى   -زنغهوا رود  23رقم 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات توفير المدونات والتدريب والحلقات الدراسيه وورشات العمل   - 41الفئة 
ن ومطورى البرمجيات ومطورى التطبيقات للهواتف والدروس الخصوصيه للمبرمجي

النقاله والهواتف الذكيه والهواتف الخلويه والكمبيوترات المحموله واالقراص 
واالجهزه االلكترونيه الرقميه الالسلكيه ) pDAs( والمساعدات الرقميه الشخصيه 

البيانات المحموله لنقل وتسجيل وتنظيم وارسال ومعالجة وتخزين ومراجعة النصوص و
  41والصور وملفات الصوت الواردة بالفئة رقم 

 

منح الطالب حق اسبقية :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0334094  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/04/2016  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م  .م.شركو اوراسكوم للتدريب و التكنولوجيا ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة   -مصر الجديدة  - شارع دمشق  13

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

 تعهد مالك العالمة -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
بان الموجود بالعالمة رسم وليس حروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366370  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكيه 98109افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  تيرى 410

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم، توفير التدريب، الترفيه، النشاطات الثقافية والرياضية، خدمات  - 41الفئة 
الترفيه وبالتحديد توفير المعلومات عبر شبكة حاسوب عالمية في مجال الترفيه 

لمتعلقة بالترفيه، توفير موقع الكتروني يضم صوتيات غير قابلة للتنزيل والمواضيع ا
وفيديو ومحتويات سمعية وبصرية على شكل تسجيالت تضم أفالم وبرامج تلفزيونية 
وفيديوهات وموسيقى، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير االستخدام المؤقت للفيديوهات 

فير الفيديوهات غير القابلة للتنزيل والتي على الخط مباشرة وغير القابلة للتنزيل، تو
تضم برامج حول مجموعة واسعة من مواضيع الترفيه عبر خدمة الفيديو تحت الطلب، 
توفير أفالم وأفالم سينمائية وبرامج تلفزيونية غير قابلة للتنزيل عبر خدمة الفيديو تحت 

المحوسب على الخط الطلب، توزيع وتأجير محتويات ترفيهية وبالتحديد خدمات البحث 
مباشرة وخدمات الطلبات التي تضم االفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية 
واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات والرسوم المتحركة وعروض الوسائط 

المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال السمعبصرية األخرى على شكل 
ي مباشر قابلة للمشاهدة عبر شبكات الحاسوب وشبكات تنزيل رقمي وبث رقم

االتصاالت العالمية، خدمات تأجير االفالم والفيديو، تأجير االعمال الصوتية والمرئية 
وبالتحديد الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية والفيديو والفيديوهات الموسيقية 

لتلفزيونية وانتاج وتوزيع الفيديو، والموسيقى، االفالم واألفالم السينمائية والبرامج ا
انشاء وتطوير المفاهيم لالفالم وبرامج التلفزيون، خدمات تسجيالت الفيديو والصوت، 
توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم صوتيات وفيديو ومحتويات سمعية وبصرية عبر 

والبرامج االنترنت وشبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت الالسلكية في مجال االفالم 
، )االنترنت( التلفزيونية والفيديو والموسيقى، توفير برمجيات راديو على الخط مباشرة 

خدمات نشر الصوتيات الرقمية والفيديو والوسائط المتعددة، خدمات الترفيه وبالتحديد 
توفير الموسيقى والبرامج الصوتية غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا التي تضم 

وغير خيالية حول عدد من المواضيع والمعلومات في مجال الموسيقى قصص خيالية 
وتعليقات ومقاالت حول الموسيقى والتي جميعها على الخط مباشرة أو على شبكة 

اتصاالت عالمية، خدمات الترفيه وبالتحديد العروض المرئية والصوتية الحية 
دية، خدمات الترفيه والموسيقية والمنوعات واالخبار والبرامج الدرامية والكومي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

وبالتحديد توفير البيئات المحاكية للواقع االفتراضية بحيث يتمكن المستخدمون من 
التفاعل الغراض االستجمام والراحة والترفيه، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير موقع 

الكتروني يضم النقد والتقييم للتلفزيون واالفالم والفيديو والموسيقى والسيناريوهات 
نصوص والكتب ومحتويات ألعاب الفيديو، معلومات الترفيه، توفير األخبار على وال

) االنترنت(الخط والمعلومات والتعليقات في مجال الترفيه، المجالت على الخط مباشرة 
وبالتحديد المدونات التي تضم معلومات حول الترفيه، تنظيم المسابقات، خدمات 

السحب على الجوائز المقدمة عبر شبكة عروضالسحب على الجوائز، خدمات عروض 
حاسوب عالمية الستضافة عروض السحب على الجوائز والمنافسات لآلخرين، نشر 
الكتب والمجالت والدوريات واالعمال االدبية واالعمال المرئية واالعمال الصوتية 
واالعمال السمعبصرية، تقديم العروض والحفالت الموسيقية الحية، خدمات االنتاج 

موسيقي، خدمات النشر الموسيقي، خدمات الترفيه وبالتحديد تعريف الموسيقيين ال
والفنانين والفرق الموسيقية من خالل توفير مقاطع فيديو غير قابلة للتنزيل من العروض 

الموسيقية عبر شبكة الحاسوب عالمية، توفير مصدر تفاعلي غير قابل للتنزيل للبحث 
سمعية وبصرية على شكل تسجيالت تضم أفالم واختيار وادارة وعرض محتويات 

وبرامج التلفزيون والفيديو والموسيقى، توفير النشرات االخبارية على الخط مباشرة في 
مجال التلفزيون واالفالم والفيديو عبر البريد االلكتروني، خدمات الترجمة والترجمة 

غير قابلة للتنزيل، نشر الشفهية الفورية، توفير منشورات الكترونية على الخط مباشرة و
النصوص فيما عدا نصوص الدعاية، كتابة النصوص فيما عدا نصوص الدعاية، تأجير 

المعدات الصوتية، عروض االفالم المسرحية، تنظيم واجراء الحفالت الموسيقية، 
الترفيه والتسلية، خدمات االلعاب المقدمة على الخط مباشرة عبر شبكات الحاسوب، 

لعاب، توفير خدمات الكاريوكي، تأجير أجهزة واكسسوارات عرض تأجير معدات اال
خدمات مقاول ( االفالم، استديوهات االفالم، خدمات التأليف الموسيقي، تنظيم العروض 

، الترفيه عبر الراديو، تأجير معدات الراديو والتلفزيون، انتاج )الحفالت والعروض
، )لالفالم(لصوتية، الترجمة في الحاشية برامج التلفزيون والراديو، تأجير التسجيالت ا

، تنظيم )بالتعليم أو بالترفيه( الترفيه التلفزيوني، االنتاج المسرحي، تنظيم المسابقات 
المعارض الغراض ثقافية وتعليمية، خدمات التسجيل باالستوديو، تحرير أشرطة 

دريس وخدمات التعليم الفيديو، عمل أشرطة الفيديو، معلومات التعليم ، التعليم الديني،الت
  41واالرشاد بالفئة 

 

756850العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368906  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - بينجو العالميه للتجاره والتوريدات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -النزهه  -الدور الرابع مساكن الشيراتون  - 401شقه  -أ عمارات الملتقي العرب  41
  القاهره

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41خدمات التعليم والترفيه واالنشطه الرياضيه والثقافيه بالفئة رقم  - 41الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0375710  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة امريكيه -كوم ، انك . 9ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية 94301اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  101

  41  : ةالمــــــات العـــفئ
  

خدمات التسجيل الصوتى وتسجيل الفيديو ، خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك  - 41الفئة 
بما فيها معلومات (، خدمات المكتبة االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية 

او عبر الفيديو ، خدمات النصح / على شكل معلومات صوتية و ) االرشيف
  41ت التى سبق ذكرها والواردة بالفئة واالستشارات المتعلقة بالخدما
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385287  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة -سي بي اس ستوديوز انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية91604اليفورنيا رادفورد افينو، ستوديو سيتي، ك 4024 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

المسلسالت التلفزيونية التي تعرض أخبار الترفيه : خدمات الترفيه، تحديدا - 41الفئة 
المقدّمة من خالل التلفاز والكابالت واألقمار الصناعية وأنظمة الحزم العريضة وعبر 

االت الالسلكية المحمولة، خدمات توفير المعلومات في مجال اإلنترنت، وأجهزة االتص
. الترفيه المقدّم عبر اإلنترنت وأجهزة االتصاالت المحمولة والالسلكية

  دون غيرهـــــــــــــا) 41(الـــــــــــــــــوارده بالفئة 
  

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن الحروف  كال على حدى  - التنازل عن مقطع العالمة بالعربى   - 385286العالمة رقم 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386551  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة ذات مسئولية محدودةشرك -بيكابو لاللعاب الترفيهية ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -شارع دجلة  212شارع  2

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ).41(تنظيم المعارض والحفالت بالفئة  - 41الفئة 
 

رتبطة العالمة م - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
353760مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394429  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

منى احمد  -شركة الشرق االوسط للغوص التجاري والخدمات والمقاوالت البحرية 
  شركة توصية بسيطة -شبير وشريكها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنتزه االسكندرية - ميامى  - الدور الثالث علوى شارع اسكندر ابراهيم   3عقار  6شقة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

 التنازل عن - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
الرحوف كال على حدى
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395270  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -عمر احمد حسين احمد عبد اللطيف  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -الطالبية  -ش عمر بن الخطاب بالكونيسة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  )41(استشارات قانونية بالفئة  -مكتب محاماة  - 41الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395399  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  السماعيلي الرياضينادي ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسماعيليه  - حي ثان  -شارع شبين الكوم  -استاد االسماعيليه الرياضي 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

توفير  - التربية البدنية  -تنظيم المباريات الرياضيه  -خدمات النوادي  - 41الفئة 
نادي اجتماعي و جميع هذه  -الرياضيه  خدمات المعسكرات -تسهيالت رياضيه 

  41الخدمات واردة بالفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396304  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ستثمار  والتطوير ماج ليجر لال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عباس العقاد مدينة نصر القاهرة 11

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41المالهى الوارده بالفئه   - 41الفئة 
 

م مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدا -منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396529  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - ايه دى بى ، ال ال سى 
  الواليات المتحدة االمريكية -ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  -  07068وان ايه دى بى بوليفارد ، روزالند ، نيو جيرسى

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تعليمية وتدريب، تحديدًا، توفير فصول دراسية، وحلقات دراسية  - 41الفئة 
ير فصول وورش عمل يديرها معلم وعلى اإلنترنت في مجال الموارد البشرية؛ توف

دراسية وتدريس تحت إشراف معلم وفصول دراسية وتدريس للتعليم من خالل اإلنترنت 
ألرباب العمل فيما يتعلق بمعالجة كشوف الرواتب، إيداع وإعداد تقارير إيداعات 

ضريبية، حفظ سجالت حضور وتوقيت الموظفين، حفظ سجالت المعاشات، تأجير 
؛ تدريب الموظفين في مجال التطوير الوظيفي؛ موظفين، تقديم ورصد فواتير البائعين

توفير منشورات إلكترونية غير قابلة للتنزيل على اإلنترنت، تحديدًا، نشرات أخبار، 
أوراق بيضاء، دراسات حاالت ومجالت في مجال الموارد البشرية، إدارة الرواتب، 

التطوير الوظيفي إدارة ما قبل التوظيف واالستحقاقات، تقنية أمن ومعلومات الحاسوب، 
, الترفيه , وتخطيط األزمات، وأمن النظام الحاسوبي، التعليم والتهذيب والتدريب 

  41االنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات الواردة في الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
التنازل عن الحروف كال على حدى - 389342
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399344  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة برايت فيوتشر ذات مسوليه محدوده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مكرر ش سيد زكريا مساكن شيراتون النزهه القاهره 2

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

اقامه وتشغيل  -اعداد االبحاث العلميه  -لعداد دراسات الجدوي للمشروعات   - 41الفئة 
  دون غيرها  41هذه الخدمات وارده بالفئه  -واداره المدارس 

 

 على التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
حدة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399457  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رى طريق مطار برج العرب طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجا 34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399480  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدودة مؤلفه  -اتش هوسبيتاليتى كوليكشن هولدينغ المحدودة 
  وقائمه طبقا  لقوانين االمارات العربيه المتحده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, ابو ظبى, زيرة الماريهبرج الختم سوق ابو ظبى العالمى ج 33،  32932ب  -ص 
  االمارات العربيه المتحده

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية؛ توفير  - 41الفئة 
مرافق الفنادق ألغراض التدريب؛ توفير مرافق صاالت اللياقة البدنية والنوادي الصحية 

لمؤتمرات واالجتماعات والمعارض والدورات التدريبية وورش العمل ؛ تنظيم وإدارة ا
والمعارض التجارية والمجالس والمحاضرات؛ توفير مرافق االستجمام؛ خدمات 

؛ إقامة حصص لياقة ]للترفيه أو التعليم[؛ خدمات النوادي ]للترفيه[معسكرات العطالت 
يم المعارض لألغراض الثقافية بدنية؛ تأجير معدات الغطس؛ معلومات عن الترفيه؛ تنظ

تدريب للياقة البدنية [أو التعليمية؛ تأجير معدات األلعاب؛ خدمات النوادي الصحية 
؛ معلومات عن االستجمام؛ مكتبات اإلعارة؛ عرض تمثيليات ]والحفاظ على الصحة

  ]. تدريب للياقة البدنية[حية؛ خدمات المدرب الشخصي 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0399832  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش محدوده المسئوليه بجنوب افريقيا  -ايه بى اس ايه بنك ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تروي استريت جوهانسبرج جوتينغ جمهوريه جنوب افريقيا  15

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛  - 41الفئة 
الخدمات الخيرية؛ الخدمات الخيرية، بما في ذلك اإلرشاد والتوجيه األكاديمي والتعليم 

والتدريب؛ تنظيم وإدارة المناسبات الترفيهية، والمناسبات الرياضية، والمناسبات 
اض الخيرية؛ خدمات التمرين والتدريب؛ خدمات تدريب التمكين التعليمية لألغر

؛ خدمات اإلرشاد والتوجيه والدعم؛ توفير المنشورات )اليف كوتشينج(الحياتي 
اإللكترونية ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت؛ توفير الخدمات التعليمية عبر منتدى على 

  دون غيرها 41فئة .اإلنترنت
 

370332العالمة مرتبطة مع العالمة    :   االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400165  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .ايه دي كيه ايموشنز انك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -يو كو طوك-تورانومون  ميناتو - 1-23-1-تورانومون هيلز مور تاور

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

؛ إنتاج برامج الراديو ]للتعليم أو الترفيه[تنظيم المباريات أو المنافسات  - 41الفئة 
والتلفزيون؛ إنتاج األفالم بخالف األفالم الدعائية؛ توفير الفيديوهات المباشرة غير 

الكتب؛ توفير المنشورات القابلة للتنزيل؛ الترفيه؛ معلومات عن الترفيه؛ نشر 
اإللكترونية المباشرة غير القابلة للتنزيل؛ خدمات األلعاب المقدمة مباشرة من شبكة 

  دون غيرها 41بافئة .حاسوب
 

منح حق خاص على االلوان:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

772 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400167  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .ايه دي كيه ايموشنز انك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كو ، طوكيو -تورانومون ، ميناتو  - 1-23-1-تورانومون هيلز مور تاور

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الراديو  ؛ إنتاج]للتعليم أو الترفيه[تنظيم المباريات أو المنافسات  - 41الفئة 
والتلفزيون؛ إنتاج األفالم بخالف األفالم الدعائية؛ توفير الفيديوهات المباشرة غير 

القابلة للتنزيل؛ الترفيه؛ معلومات عن الترفيه؛ نشر الكتب؛ توفير المنشورات 
اإللكترونية المباشرة غير القابلة للتنزيل؛ خدمات األلعاب المقدمة مباشرة من شبكة 

   41فئة بال.حاسوب
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400810  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  6ه مدين -داخل المنطقة الحره العامة االعالميه 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400812  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  6مدينه  -داخل المنطقة الحره العامة االعالميه 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  ون غيرهاد 41برامج تلفزيونية الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

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 - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400813  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر  6مدينه  -داخل المنطقة الحره العامة االعالميه 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الوارده بالفئة  - 41الفئة 
 

مة رقم العالمة مرتبطة مع العال - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
400812
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401063  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  6دينة داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية م

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401066  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ئية ش م م  شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  6داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية مدينة 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

تخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة باس -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401067  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401069  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ائية ش م م  شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفض

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -داخل المنطقة الحرة العامة االعالمية 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41برامج تلفزيونية الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401271  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - 94025ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1601

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات الترفيه؛ توفير إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية  - 41الفئة 
التفاعلية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت للمحتوي المحدد من قبل المستخدم والمحتوى 

الخاص باألطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتوى السمعي والبصري والمواد 
جال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل الصور الفوتوغرافية البصرية في م –السمعية 

وخدمات تبادل الفيديو؛ خدمات النشر اإللكتروني لآلخرين؛ الخدمات الترفيهية، وهي 
تسهيل خدمات اللعب التفاعلية وخدمات اللعب متعددة الالعبين وخدمات اللعب لالعب 

رنت وشبكات االتصاالت؛ توفير واحد لأللعاب التي يتم لعبها وممارستها عبر شبكة اإلنت
المعلومات عن ألعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو على اإلنترنت عبر شبكات الكمبيوتر أو 

شبكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة المباريات أو المنافسات وتسهيل المناسبات لالعبي 
 ألعاب الفيديو والعبي ألعاب الكمبيوتر؛ توفير الموارد عبر اإلنترنت لمطوري

البرمجيات؛ برامج المسابقات وبرامج الحوافز المصممة لشكر ومكافأة وتشجيع األفراد 
والمجموعات التي تشارك في التحسين والتطوير الذاتي، وفي تحقيق الذات، وفي 

والخدمات التطوعية والعامة ] الصدقة واإلحسان[الخدمات الخيرية واإلنسانية 
ية وتقاسم نتاج العمل اإلبداعي؛ تنظيم ورعاية والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسان

برامج المسابقات وبرامج الحوافز لمطوري البرمجيات؛ نشر المواد التعليمية، وهي 
نشر الكتب والصحف والنشرات اإلخبارية الدورية والمنشورات اإللكترونية؛ الخدمات 

الدراسية والتدريب  التعليمية، وال سيما، تنظيم وإدارة المؤتمرات والدورات والحلقات
عبر اإلنترنت في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق والتواصل االجتماعي واإلنترنت 

ووسائل اإلعالم االجتماعية وتوزيع مواد الدورات الدراسية المتعلقة بذلك؛ الصحف 
التي تضم محتوى يحدده ) المدونات(اإللكترونية الفورية، وهي مدونات الويب 

دمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع االفتراضي، والترفيه التفاعلي المستخدم؛ الخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

781 
 

 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 - 966عدد 

ومحتوى الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز، 
والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع المعزز؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع 

وى الواقع المختلط؛ توفير ألعاب الكمبيوتر لالستخدام المختلط، والترفيه التفاعلي ومحت
على نطاق الشبكة من قبل مستخدمي الشبكة؛ توفير ألعاب الواقع االفتراضي على 

اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المختلط على 
عبر اإلنترنت؛ تنظيم  اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الفيديو

المعارض في مجال الترفيه التفاعلي، والواقع االفتراضي، والصناعات الترفيهية 
لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للمستهلك ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ تنظيم وإدارة 

المؤتمرات التعليمية؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير البرمجيات 
ليمية؛ الخدمات التعليمية، وهي تنظيم وإدارة المؤتمرات والحلقات الدراسية ألغراض تع

الربط الشبكي لألجهزة المادية [في مجاالت الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء 
؛ التدريب في مجال التخطيط اإلعالمي االستراتيجي فيما يتعلق بالدعاية ]واإللكترونية

ف الفورية عبر اإلنترنت، وهي المدونات التي واإلعالن والتسويق واألعمال؛ الصح
تضم الدعاية واإلعالن والتسويق واألعمال؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد 

البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛ خدمات النشر، 
أو / الفوتوغرافي و وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ تأجير أكشاك التصوير

تصوير الفيديو اللتقاط وتحميل وتحرير وتبادل الصور والفيديوهات؛ الخدمات 
الترفيهية، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث الفيديو 

المباشر للمناسبات الترفيهية؛ تنظيم المعارض والمؤتمرات الحيه في مجاالت الثقافة 
اصل االجتماعي لغير أغراض األعمال وألغراض غير تجارية؛ توفير والترفيه والتو

األلعاب على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع االفتراضي، 
والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير 

وى وخبرات الواقع المعزز؛ الخدمات ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعلي ومحت
الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقع 

المختلط؛ الخدمات الترفيهية، وهي تنظيم وإدارة المباريات أو المنافسات لتشجيع 
والبرامج استخدام وتطوير الترفيه التفاعلي والواقع االفتراضي والواقع المعزز، 

واألجهزة الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للمستهلك؛ تنظيم المعارض 
والمناسبات ألغراض ثقافية أو تعليمية أو ترفيهية؛ إنتاج برامج ألعاب الفيديو وألعاب 

الكمبيوتر؛ خدمات ألعاب فيديو النوادي للواقع االفتراضي؛ خدمات ألعاب فيديو النوادي 
المعزز؛ خدمات ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة للواقع 

كمبيوتر؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ توفير 
ألعاب الكمبيوتر واأللعاب التفاعلية على اإلنترنت؛ إنتاج فيديوهات الواقع المعزز؛ إنتاج 

إنتاج برامج ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر؛ توفير برامج  فيديوهات الواقع االفتراضي؛
ألعاب على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير األلعاب التفاعلية؛ خدمات إنتاج 

الترفيهية للوسائط المتعددة؛ خدمات إنتاج الوسائط المتعددة؛ ] البرمجيات[البرامج 
وإنتاج وما بعد اإلنتاج للمحتوى  الخدمات الترفيهية، وهي خدمات تطوير وإبداع

الترفيهي للوسائط المتعددة؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز 
والمحتوى الترفيهي التفاعلي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع االفتراضي 

النترنت؛ على االنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الواقع المعزز على ا
توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات، بما في 

] الجرافيكس[ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات 
والصور الفوتوغرافية والمعلومات السمعية البصرية عبر شبكات اإلنترنت وشبكات 
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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 - 966عدد 

رة المعارض والمعارض التجارية والمناسبات والتروج لها االتصاالت؛ تنظيم وإدا
؛ توفير المعلومات عن ألعاب الكمبيوتر وألعاب ]واألعمال التجارية[ألغراض األعمال 

الفيديو على اإلنترنت عبر شبكات الكمبيوتر أو شبكات االتصاالت؛ تنظيم وإدارة 
الفيديو والعبي ألعاب  المباريات أو المنافسات وتسهيل المناسبات لالعبي ألعاب

الكمبيوتر؛ تنظيم المعارض في مجال الترفيه التفاعلي والواقع االفتراضي، والصناعات 
الترفيهية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للمستهلك ألغراض ثقافية أو تعليمية؛ 

تنظيم وإدارة المؤتمرات التعليمية؛ تنظيم المعارض والمناسبات في مجال تطوير 
غير ] مطبوعات[برمجيات ألغراض تعليمية؛ توفير موقع إلكتروني يضم منشورات ال

قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع االفتراضي؛ توفير موقع إلكتروني يضم منشورات 
غير قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع المعزز؛ التعليم؛ توفير التدريب؛ ] مطبوعات[

لترفيهية والتعليمية، وهي توفير األفالم غير األنشطة الرياضية والثقافية؛ الخدمات ا
القابلة للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية 

واألعمال المتعددة الوسائط عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات النقدية 
واألعمال السمعية  والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعروض التلفزيونية والبث الشبكي

البصرية واألعمال المتعددة الوسائط؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات 
اإللكترونية وقواعد البيانات عبر اإلنترنت لألغراض التعليمية واإلستجمام والتسلية في 

مجال الترفيه وفي المجاالت التي تهم المجموعات في المراحل الثانوية والجامعية 
  41بالفئة . المجموعات االجتماعية والمجتمعيةو

 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401753  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -عبد الهادى على عبد الهادىفاطمة  -مؤسسة طفل عربى واعى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الرابع مدينه نصر القاهره 43زهراء مدينه نصر الحي العاشر شقه  30

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41دورات تدريبيه لالطفال بالفئه  - 41الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -اص على االلوان منح حق خ:      االشتراطات        
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402664  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5يلو الك
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  41جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق :      االشتراطات        
399457العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402777  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  لبنانية   -ناسكو هولدنغ ش م ل   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بيروت  -الطابق الرابع  -بناية العسيلي  -ساحة رياض الصلح  

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التعليم؛ خدمات التدريب والترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية  - 41الفئة 
  دون غيرهـــــا ) 41(الــــوارده 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402792  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -تى ان تى في 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -محافظة السادس من أكتوبر  -مدينة الساديس من أكتوبر  -المنطقة الحرة اإلعالمية 
  الجيزة 

  41  : المةــــــت العاـــفئ
  

خدمات  -خدمات تنظيم المهرجانات و المسابقات الفنية  -برنامج تليفزيوني  - 41الفئة 
  41ترفيهية و جميع خدمات 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 أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402880  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

جروب اس اي بي ديوتشالند جي ام بي اتش  شركة ذات مسئولية محدودة تاسست 
  وقائمه طبقا دوله المانيا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرانكفورت ام  ماين المانيا 60596  1ثيودور ستيرن كاى 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

بما (النشر اإللكترونى للكتب والدوريات غير القابلة للتنزيل على اإلنترنت  - 41الفئة 
؛ توفير المنشورات على اإلنترنت، غير )في ذلك النصوص، بخالف نصوص الدعاية

القابلة للتنزيل؛ نشر وصفات الطهي، نشر الكتب، المجالت والمنشورات لجميع األنواع 
تعلقة بوصفات الطهي، الطهي، فن الطهي، التغذية، وإعداد القهوة، في أي األخرى الم

شكل بما في ذلك اإللكتروني والرقمي؛ تنظيم األلعاب، المسابقات واليانصيب فيما يتعلق 
بالتعليم أو الترفيه فيما يتعلق بوصفات الطهي، الطهي، فن الطهي، التغذية والقهوة؛ 

  41أو بنوك البيانات الواردة في الفئة /ت الكمبيوتر والنشر اإللكتروني لقواعد بيانا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402884  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -صبري ابو سالمه  عبد الظاهر عبد الغني  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ابو سالمه عبد الظاهر  عبد الغنى  مركز المنيا  المنيا/ يس بملك دمار

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 41جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

ف أى بى جيم كال  VIP GYMالتنازل عن   -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ى على حدة فى الوضع العاد
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404135  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه فرنسيه  -كومباني جينيرال دي ايتابليسمان ميشالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا , فيران,كلير مونت  6300ديشو  -بالس دو كارمز 23

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات تنظيم وإقامة الفعاليات المتعلقة بتعليم قيادة السيارات واستخدام  - 41الفئة 
اإلطارات؛ تنظيم وتنفيذ المعارض لعرض قيادة المركبات تحت ظروف القيادة المختلفة 

قات للمركبات؛ تنظيم وتنفيذ المسابقات في وحاالت الطرق واإلطارات؛ تنظيم وتنفيذ سبا
خدمات التدريب التقني المتعلق بتجارة العجالت؛ خدمات . مجال إطارات المركبات

التدريب في مجال تصليح واستبدال العجالت؛ خدمات التدريب على استخدام اآلالت 
ياز خدمات التدريب المتعلقة بإدارة منح امت. لتركيب وفك وتصليح ونفخ اإلطارات

الخدمات التعليمية؛ خدمات التدريب الخاص؛ الخدمات الترفيهية؛ خدمات . األعمال
األنشطة الرياضية والثقافية؛ توفير المعلومات الترفيهية والتعليمية؛ خدمات حجز 

التعليمية (التذاكر والحجوزات للفعاليات؛ خدمات نشر الكتب؛ خدمات تنظيم المنافسات 
ظيم وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات؛ خدمات ؛ خدمات تن)أو الترفيهية

بما في ذلك خدمات النشر (تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛ خدمات النشر 
للجرائد والمجالت والكتب والكتيبات التعريفية واألدلة والخرائط ) اإللكتروني
أو /ر المنشورات القابلة للتنزيل وتوفي). التدريب(تنظيم وتنفيذ ورش العمل . الجغرافية

تقديم التدريب ). تقديم التدريب(تقديم المساعدة لتسهيل تعليم البالغين . غير القابلة للتنزيل
تقديم التدريب في مجال تشغيل اآلالت . في مجاالت معالجة المواد وصناعة المضافات

  .لصناعة المضافات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404747  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة خاصة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة  -ذا نورث لندن كولجيت سكول 
  انجلترا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

،  ارجيه 7   8كانونس ، كانونس درايف ، ادجوير ، ميدلسكس ، ميدلسكس ، اتش ايه 
  انجلترا

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

خدمات التربية والتعليم، خدمات مدرسية ، خدمات تدريسية، خدمات  - 41الفئة 
المكتبات، خدمات توفير التسهيالت الرياضية، خدمات توفير تسهيالت اإلستجمام، 

خدمات خدمات اإلمتحانات التعليمية، خدمات توفير تسهيالت اإلمتحانات التعليمية، 
توفير التسهيالت لألغراض التعليمية، خدمات نشر النصوص، خدمات تنظيم االحداث 

الموسيقية، خدمات تنظيم األحداث المسرحية، خدمات تنظيم وإدارة المؤتمرات ، 
خدمات تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، خدمات تنظيم وإدارة المعارض، خدمات 

التعليمية، خدمات اإلستجمام، خدمات تنظيم  الترتيب للطالب للمشاركة في األنشطة
االحداث لألغراض الثقافية، خدمات تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية 

  41بالفئة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404748  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصة محدودة مؤلفة وفقا لقوانين دولة انجلترا -جيت سكول ذا نورث لندن كول

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   8كانونس ، كانونس درايف ، ادجوير ، ميدلسكس ، ميدلسكس ، اتش ايه 
  ار جيه ، انجلترا 7 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

مات تدريسية، خدمات خدمات التربية والتعليم، خدمات مدرسية ، خد - 41الفئة 
المكتبات، خدمات توفير التسهيالت الرياضية، خدمات توفير تسهيالت اإلستجمام، 

خدمات اإلمتحانات التعليمية، خدمات توفير تسهيالت اإلمتحانات التعليمية، خدمات 
توفير التسهيالت لألغراض التعليمية، خدمات نشر النصوص، خدمات تنظيم االحداث 

ت تنظيم األحداث المسرحية، خدمات تنظيم وإدارة المؤتمرات ، الموسيقية، خدما
خدمات تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، خدمات تنظيم وإدارة المعارض، خدمات 

الترتيب للطالب للمشاركة في األنشطة التعليمية، خدمات اإلستجمام، خدمات تنظيم 
الثقافية أو التعليمية  االحداث لألغراض الثقافية، خدمات تنظيم المعارض لألغراض

  41بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعة 
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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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404749  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة خاصة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة  -ذا نورث لندن كولجيت سكول 
  انجلترا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   8كانونس ، كانونس درايف ، ادجوير ، ميدلسكس  ميدلسكس ، اتش ايه 
  ار جيه ، انجلترا 7 

  41  : المةــــــات العـــفئ
  

عليم، خدمات مدرسية ، خدمات تدريسية، خدمات خدمات التربية والت - 41الفئة 
المكتبات، خدمات توفير التسهيالت الرياضية، خدمات توفير تسهيالت اإلستجمام، 

خدمات اإلمتحانات التعليمية، خدمات توفير تسهيالت اإلمتحانات التعليمية، خدمات 
االحداث توفير التسهيالت لألغراض التعليمية، خدمات نشر النصوص، خدمات تنظيم 

الموسيقية، خدمات تنظيم األحداث المسرحية، خدمات تنظيم وإدارة المؤتمرات ، 
خدمات تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، خدمات تنظيم وإدارة المعارض، خدمات 

الترتيب للطالب للمشاركة في األنشطة التعليمية، خدمات اإلستجمام، خدمات تنظيم 
ت تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية االحداث لألغراض الثقافية، خدما

  41بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0351244  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/05/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -العمارة للهندسة والمقاوالت  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -المريوطية  -العروبة  -عز الدين عمر  ش 7

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

والكرانيش والتجاليد للواجهات الخارجية الواردة بالفئة رقم  -تصميم الديكور  - 42الفئة 
42  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368714  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  - جي اي تي ايجيبت  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة   -مصر الجديدة  -شارع البستان  12خلف فندق الشيراتون المطار قطعة رقم  

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42تصميم برامج الكمبيوتر بالفئة  - 42الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375711  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة امريكيه -. كوم ، انك. 9ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية 94301اليتون افينيو ، بالو التو ، سى ايه  101

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

التي تضم منصات برامج الحاسوب ) PaaS(خدمات المنصات كخدمة  - 42الفئة 
الستخدامها مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات 

التي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة ) SaaS(دمة البرامج كخ
المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج 

ألنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل ) API(واجهة برمجة التطبيقات 
ضم برامج حاسوب الستخدامها في التي ت) PaaS(اآللي، خدمات المنصات كخدمة 

، خدمات )IOT(توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء 
التي تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة ) SaaS(البرامج كخدمة 

وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة، خدمات المنصات كخدمة 
)PaaS (لتي تضم برامج حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية ا

التي تضم برامج ) SaaS(، خدمات البرامج كخدمة )IOT(للشبكة المعلوماتية لألشياء 
حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية 

والتي تضم برامج لمراقبة )ASP(ة المتصلة بالشبكة، خدمات تطبيقات مزود الخدم
ودمج وتشغيل وتوصيل وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد 
االجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم بها صوتيا، 

ح للمستخدمين تطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات، تطبيقات البرامج التي تسم
بالتعرف على االشخاص والتواصل معهم على الباب، تطبيقات البرامج لالوامر 

الصوتية، خدمات الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في 
أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، خدمات الحاسوب بالتحديد 

نية تضم تقنية تمكن المستخدمين من التفاعل عن بعد مع أنظمة توفير بوابة الكترو
) االنترنت(المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي، توفير على الخط مباشرة 

برامج قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

لبرامج غير قابلة ) االنترنت(ط مباشرة االنترنت، توفير االستخدام المؤقت على الخ
للتنزيل الدارة ونقل البيانات، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج 

الحاسوب، استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا، مراقبة أنظمة الحاسوب 
د، تركيب عن طريق االتصال عن بعد، مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بع

وصيانة واصالح برامج الحاسوب، خدمات التخزين والتسجيل السحابي، التخزين 
االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت وبيانات 

الفيديو، توفير على الخط مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل لتمكين 
، توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية تمكن المستخدمين من مشاركة الفيديو

المستخدمين من مشاركة البيانات، توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط مباشرة 
وغير قابلة للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، خدمات دعم 

ارات المتعلقة بالخدمات تقنية المعلومات، توفير الدعم الفني، خدمات النصح واالستش
  .دون غيرها 42سابقة الذكر والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381896  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شر كة ذات مسئولية محدودة  -إنوا لتطوير األعمال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الكوربة مصر الجديدة القاهرة  11شارع الثورة الدور السادس شقة 18

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42تصميم برامج كمبيوتر وتطبيقات بالفئة   - 42الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400102  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن -ايكونيك   -احمد يسرى وادهم عفيفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهره الجديده  - 2منطقة النرجس  -شارع التسعين الجنوبي  309

  42  : المةــــــات العـــفئ
  

  42التصميمات الهندسية الوارده بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        


