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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1465620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/17/4100 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عرفة عبد الفتاح مهران خليفة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم ومحافظة السويس  -يوليو  46شارع  207

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

  65لوجو بأسم المحل بوصفة من االعمال التجارية بالفئة  - 65الفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1425975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4106 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية  -ستار بكس كوربوريشن )وتعمل ايضا باسم ستار بكس كمبنى(  

 موجب قوانين والية واشنطن مؤسسة ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  72062يوتاة افنيو ساوث. سياتل .واشنطن  4210

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إدارة برامج والء العمالء التى توفر للعمالء المسجلين بنود الطعام  - 65الفئة 

مخفضة ،خدمات إدارة و توجيه االعمال ،خدمات اإلمتيازات التجارية مجانا أو بأسعار 

و خاصة خدمات توفير المساعدة الفنية فى مجال تأسيس و/ أو تشغيل المطاعم و 

المقاهى و بيوت القهوة و مطاعم تقديم الخدمات الخفيفة ، خدمات البيع بالتجزئة فى 

ة و الجاهزة و االجهزة الكهربائية و مجال القهوة و الشاى و الكاكاو واالطعمة المغلف

غير الكهربائية واالوانى المنزلية و اوانى المطبخ وساعات الحائط وساعات اليد 

وموقتات المطبخ و ساعات التوقيت و المجوهرات و الكتب و االسطوانات الموسيقية و 

ظ مساند الفأرات و المحافظ ومحافظ الجيب و الحقائب الكبيرة و الجزادين ومحاف

االوراق و الحقائب المدرسية و حقائب السفر و المظالت و جميعها مصنوعة من 

القماش او البالستيك او الجلد ، و ميداليات المفاتيح المصنوعة من الجلد و المالبس و 

القبعات و الطواقى واأللعاب بما فيها دمى الدببة والدمى المحشوة والدمى المصنوعة 

لعب وملحقاتها وزينة عيد الميالد ،خدمات موزعى الجملة من نسيج البلش المخملى وال

ومتاجر البيع بالجملة و خدمات طلبات البيع بالجملة و جميعها فى مجال القهوة و الشاى 

و الكاكاو و االطعمة المغلفة و الجاهزة واالجهزة الكهربائية و غير الكهربائية واألوانى 

ساعات اليد و موقتات المطبخ وساعات  المنزلية و اوانى المطبخ وساعات الحائط و

التوقيتو المجوهرات والكتب و األاسطوانات الموسيقية و مساند الفأرات و المحافظ 

ومحافظ الجيب و الحقائب الكبيرة و الجزادين و محافظ األوراق والحقائب المدرسية و 

لدو حقائب السفر و المظالت المصنوعة جميعها من القماش أو البالستيك أو الج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

3 

 

 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 - 769عدد 

ميداليات المقاتيح المصنوعة من الجلد و المالبس و القبعات و الطواقى واأللعاب بما 

فبها دمى الدببة و الدمى المحشوة و الدمى المصنوعة من نسيج البلش المخملى و اللعب 

و ملحقاتها ،وزينة عيد الميالد ، خدمات الطلبات البريدية و خدمات الطلبات بواسطة 

نترنت و خدمات البيع بالتجزئة عبر األنترنت التى تتكون جميعها فى الكمبيوتر عبر اال

مجال القهوة و الشاى و الكاكاو واألطعمة المغلفة و الجاهزة و األجهزة الكهربائية وغير 

الكهربائية و األوانى المنزلية و اوانى المطبخ و ساعات الحائط و ساعات اليد و موقتات 

مجوهرات و الكتب و االسطوانات الموسيقية و مساند المطبخ و ساعات التوقيت و ال

الفأرات و المحافظ و محافظ الجيب و الحقائب الكبيرة و الجزادين و محافظ األوراق و 

الحقائب المدرسية وحقائب السفر و المظالت المصنوعة جميعها من القماش أو 

مالبس و القبعات و البالستيك أو الجلد و ميداليات المفاتيح المصنوعة من الجلد و ال

الطواقى و األلعاب بما فيها دمىالدببة و الدمى المحشوة و الدمى المصنوعة من نسيج 

البلش المخملى و اللعب و ملحقاتها ، و زينة عيد الميالد ، خدمات طلب و تسجيل 

 65الهدايا بواسطة الكمبيوتر عبر االنترنت ، الواردة بالفئة رقم 
 

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

وغيرها  638591العالمة 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1649067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4105 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ومنطقة خدمات ) ب ( بالمرحلة  66،  66،  59،  56،  55،  52م قويسنا القطعة 

 المنوفية  -االولى بمنطقة مبارك الصناعية 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع الخدمات  65وكاالت االستيراد والتصدير واالعمال التجارية بالفئة  - 65الفئة 

دون  64و  61و  47في مجال جميع المنتجات الواردة بالفئات  65الواردة بالفئة 

 غيرهم
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1661402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/4109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -بالس فريش  -رنا جمال الدين و شركاها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنتزة  40الطابق السابع شقة  - 25شارع  44

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 60في مجال الحاصالت الزراعية الفئة  65االستيراد و التصدير بالفئة  - 65الفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1662660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/10/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 إيكات للدهانات واالحبار )بريموكات ( شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -م. السادات -عية الرابعه ج المنطقة الصنا044قطعة 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 4دون غيرها )فى مجال الفئة  65االستيراد والتصدير والتجارة بالفئة  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0779لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

االعالن و ادارة توجيه االعمال و تفعيل النشاط  كافة خدمات الدعاية و - 65الفئة 

 42و  06فى مجال المنتجات الواردة بالفئتين رقم  65المكتبى الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65موقع رقم 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

و االعالن و ادارة توجيه العمال و تفعيل النشاط  كافة خدمات الدعاية - 65الفئة 

دون  42و رقم  06فيما يتعلق بالمنتجات الواردة بالفئتين رقم  65المكتبى الواردة بالفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666612 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/16/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -يونيتد هلس كير  -ليلى محمد نديم وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل القاهرة04

 5 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات تجميل بالفئة   - 6الفئة 

 5دوية بالفئة ا  - 5الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1692720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصيه بسيطه -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منشية الصيرفي طريق االسكندرية القاهرة الزراعي بملك / احمد صبحي عطيه 

 البحيره -منصور مركز ايتاي البارود 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجاريه والتوكيالت التجاريه  - 65الفئة 

 دون غيرهم 60-61في مجال الفئات  65الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1695047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة secips 9شركة سفن سبايس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الطريق الدائرى مدينة المعراج الجديده قسم البساتين القاهره 4104

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير و الدعاية و االعالن و االعمال التجارية و يافطه  - 65الفئة 

المحالت بوصفها من اعمال التجارية و التوكيالت التجارية و خدمات البيع بالتجزئة او 

دون  64 - 60 - 61 - 47في مجال الفئات  65كافة الخدمات الواردة بالفئة  بالجملة و

 غيرها
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات التجارية على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

12 

 

 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1697172 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/01/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -ت كلين للتجارة العامة ذ م م شركة جس

 طبقا لقوانين دولة الكويت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 65، دور  01برج الحمراء ، مكتب  02، بناية  2شرق ، قطعة  -الكويت 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

مال ، الدعاية واالعالن عبر شبكة االنترنت الدعاية واالعالن ، ادارة االع - 65الفئة 

 65على شبكات الحاسوب وهذه الخدمات واردة بالفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1697294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/01/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55216، مينيا بوليس ، مينيسوتا  6065 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0111

 الواليات المتحدة االمريكية 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

البضائع خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض تشكيلة واسعة من  - 65الفئة 

االستهالكية ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تعرض تشكيلة واسعة 

 دون غيرها 65من البضائع االستهالكية. الواردة بالفئة 
 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1697721 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/00/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عمر فراج محمد فراج السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع االول  -أ التجمع الخامس  460

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04دون غيرها في مجال الفئة  65االستيراد و التصدير بالفئة  - 65الفئة 
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1626566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/04/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وندرويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز قليوب  -حوض النجاح  -ميت حلفا 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال البساتم بجميع  65خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 65الفئة 

 9انواعها واجزاء وقطع غيار محركات الديزل الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1622495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/10/4107 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بسيسو  -دعاء محمد ابراهيم بيومى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنتزة  -خورشيد البحرية  -بجوار مدرسة محمد سعد  -ش الفرن 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 ار السياراتفى مجال قطع غي 65وكاالت االستيراد والتصدير بالفئة  - 65الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى وعن  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

953483العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  Bحرف بى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1625945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/14/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرباي 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 00-7فى مجال الفئات  65االستيراد والتصدير فقط الوارد بالفئه  - 65الفئة 
 

االشتراطات        :      قدم مالك العالمة تعهد بان الشكل الوارد بالعالمة مجرد شكل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1625279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/14/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مركز اللولو ) ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، دبي ، دولة االمارات العربية المتحدة 61022ص. ب. 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

المعالجة االدارية الوامر الشراء ، الدعاية واالعالن ، توجية االعمال ،  - 65الفئة 

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

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

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

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

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

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

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

  65السبكية او عبر برامج التسوق التلفزيونى بالفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1626756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مانوليا هولدينغ ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السيشل   -فيكتوريا ماهي   -ريفولوشين افينيو  -انسويا استات   - 7سويت 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛  - 65الفئة 

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ عرض السلع؛ توزيع 

العينات؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن والدعاية المباشرة على 

ظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية؛ تنظيم المعارض التجارية شبكات الكمبيوتر؛ تن

لغايات تجارية أو إعالنية؛ تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية؛ تنظيم المعلومات 

في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ العالقات العامة؛ خدمات تجميع مجموعة متتنوعة من 

ومستحضرات التجميل السلع لصالح الغير وبشكل خاص المالبس والمكياج 

واكسسوارات المالبس واكسسوارات مستحضرات التجميل والعطور والحقائب 

واألحذية واألثواب والمجوهرات والساعات وذلك لتمكين الزبائن من االطالع على هذه 

السلع وشرائها؛ مثل هذه الخدمات يتم توفيرها من خالل منافذ البيع بالتجزئة ومنافذ 

 65فئة رقم البيع بالجملة. بال
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1629662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة المانية -بيوترونيك اس اى اند كو كيه جى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا   -برلين   04657.   0فويمر انكهيرى 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تخزين وتشغيل البيانات الخاصة بالمرضى وخدمات تخدين وتشغيل  - 65الفئة 

البيانات الخاصة بزراعة االعضاء و تجميع او زراعة وتجميع وعمل أنظمة بيانات 

تقنية وطبية فيما يتعلق بالمرضى وتجميع وعمل أنظمة بيانات تقنية وطبية فيما يتعلق 

  01فى مجال الفئة  65ة االعضاء وخدمات االستيراد والتصدير بالفئة بزراع
 

934368االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1629215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطاليه  -يه  او فى اس اس. بى. ا

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايطاليا  -فينيسيا ميستر   6109209فيا تيراجليو 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات  -وتفعيل النشاط المكتبى  -ادارة وتوجيه االعمال  -خدمات االعالن  - 65الفئة 

جلود  -للجلود وتقليد الجلود  البيع بالتجزئه عبر االنترنت خدمات البيع بالتجزئه

المظالت و  -الصناديق والحقائب السفرية  -الجلود  -الحيوانات الخام او المدبوغه 

السياط واطقم الحيوانات والسروج والمالبس والبسه القدم واغطيه  -الشماسى والعصى

 دون غيرها  65الرأس الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1622164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الهندسيه لالنظمه و التدريب و التكنولوجيا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش عبد العظيم الغلمي  5

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 65االنترنت بالفئة  التسويق عبر - 65الفئة 
 

التنازل عن االرقام  -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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1627166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -تنمية سيجنتشر ش ذ م م سنابل للتجارة وال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -ش اللبينى  020

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االدوات المنزليه بالفئة  65التجارة واالستيراد والتصدير بالفئة  - 65الفئة 

40 
 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منحا -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1671192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة يونانية -بي أند أف كومورشال أند غارمنت اند ستريز أس.أي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,نيو فيالديلفيا,اليونان02624ال ام  أثينز الميا ناشيونال روود,بي.سي. كية 01

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع بالجملة والتجزئة باالضافة الى خدمات البيع بالتجزئة عبر  - 65الفئة 

االنترنت المرتبطة بمالبس النساء، ولباس القدم؛ االكسسوارات؛ المالبس، مالبس 

طئ؛ مالبس من جلد ُمقلّد؛ بلوزات؛ أثواب؛ الصوف والفرو؛ قفازات ]مالبس[؛ للشا

بناطيل؛ جاكيتات؛ معاطف؛ قمصان؛ لفاعات؛ تنانير؛ بذالت؛ سترات؛ لباس القدم، أحذة 

بكعب عالي، أحذية للشاطئ، أحذية )بوطات(، صنادل؛ قبعات؛ لفاعات؛ دعاية وإعالن، 

رنت، تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين خدمات األنباء التجارية عبر االنت

فيما يتعلق بخياراتهم المتاحة من البضائع والخدمات، وكاالت االستيراد والتصدير، 

خدمات التسويق، التسويق عبر االنترنت، كل الخدمات المذكورة اعاله ترتبط بمالبس 

 دون غيرها 65النساء واالكسسوارات المذكورة اعاله. فئة 
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1670609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/15/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده - 2شركة عالم الزين لمستحضرات التجميل فرع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -شارقة ال -النهدة  21471ص ب 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجية االعمال و تفعيل النشاط المكتبي  - 65الفئة 

 65الوارده بالفئة 
 

عل حدى malAالتنازل عن مقطع عالم  -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    1676421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  61بيلدينج نمبر  6/اف نمبر 4 1165رووم بى 

 بيكين بى ار .الصين 011120

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى  - 65الفئة 

خدمات ابحاث التسويق المتعلقة باالعالن والتسويق وذلك لتحسن حركة التسويق 

ت فى ادارة وتنظيم واالعالن لتسهيل وصول الخدمة للجمهور خدمات تقديم استشارا

وال ترد  65االعمال الخاصة بالتسويق والمبيعات وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى
 

--------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ركس لمستحضرات التجميل  -يد احمد محمد محمد ول

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنتزه  -سيدى بشر قبلى   -ش سيف  041

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية و الدعاية واالعالن و سلسلة  - 65الفئة 

دون غيرها لبيع مستحضرات التجميل  65حالت تجارية وجميع هذه الخدمات بالفئة م

 6الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دي ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عمار بن ياسر مصر الجديدة القاهرة 06

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها06فى مجال الفئه  65استيراد وتصدير بالفئة رقم - 65الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كيرمينا جروب للدهانات ومواد البناء ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -مدينه برج العرب الجديده  -المجاورة الرابعه  -0شقه  26عقار 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

سلسه  -والتوكيالت التجاريه  -والدعاية واالعالن  -االستيراد والتصدير  - 65الفئة 

 -ت الدهانات منتجا 4فى مجال الفئه  65محالت تجاريه وجميع هذة الخدمات بالفئة 

 -مواد الصباغه  -المواد التى تستخدم لوقايه المعادن من الصدأ  -الالكيه  -الورنيش 

  4البويات وجميع منتجات الفئة  -تنر  - 4المواد الملونة بالفئه 
 

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

948596مة رقم مع العال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

30 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -القبائلى للصناعات الغذائية  -ناصر عبد السالم حسين عبد اللطيف وشركاه 

 توصية بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المريوطية  -صر شارع ستوديو م 44

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه وخدمات الدعايه واالعالن بالفئة  - 65الفئة 

شيكوالته  -الحلويات بكافه انواعها  -كيك  -كعك  -بسكويت  61فى مجال الفئه  65رقم 

  61دقيق وجميع منتجات الفئه  -مكرونة  -ارز  -سكر  -شاى  -حلوى جافه  -لبان  -
 

منح  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -القبائلى للصناعات الغذائية  -ناصر عبد السالم حسين عبد اللطيف وشركاه 

 توصية بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المريوطية  -شارع ستوديو مصر  44

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

واالعالن واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه وجميع خدمات الدعاية  - 65الفئة 

الحلويات -كيك  -كعك  -)سكويت  61فى مجال الفئه  65المنتجات الواردة بالفئة رقم 

دقيق  -مكرونة  -ارز  -سكر  -شاى  -حلوى جافه  -لبان  -شيكوالته  -بكافه انواعها 

  61وجميع منتجات الفئه 
 

منح  -التنازل عن البيان التجارى  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه     االشتراطات        :  

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

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1675011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة لهيطة التجارية الحديثة   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -قسم العرب  -ش القليوبية وسعد زغلول  9

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 45فى مجال الفئة  65استيراد وتصدير المالبس الجاهزة واالحذيه بالفئه  - 65الفئة 

 دون غيرها
 

-----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 - 769عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1675010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة لهيطة التجارية الحديثة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -قسم العرب  -ش القليوبية وسعد زغلول  9

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  45فى مجال الفئة  65استيراد وتصدير المالبس الجاهزة واحئيه بالفئه  - 65الفئة 

 غيرها
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1675006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المميزة ش م م  شركة كويك تونتى فور لالغذية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  - 2محل رقم  -ش البرازيل  7

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 65سوبر ماركت بالفئة  - 65الفئة 
 

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

العالمة وعن االرقام 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1675707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة طيبة للمقاوالت واالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مساكن شيراتون  -امتداد عبد الحميد بدوى  - 6رقم  قطعة 0051العقار رقم  - 9شقة

 القاهرة -النزهة  -المطار 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 65التسويق العقارى بالفئة رقم  - 65الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    1675740 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة طيبة للمقاوالت واالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مساكن شيراتون  -امتداد عبد الحميد بدوى  - 6قطعة  0051بالعقار رقم  - 9شقة 

 ةالقاهر -النزهة  -المطار 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 65التسويق العقارى بالفئة رقم  - 65الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا االستيراد والتصدير 65جميع خدمات الفئة  - 65الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة الثقة للمواد الغذائية واالستيراد  -عادل محمد عصام عبد المعطي علي االزرق 

 فرد مصرى الجنسية -دير والتص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الزينى شارع قاعود بملك / محمد عصام عبد المعطى على  02كفر البدماص 

 االزق ثان المنصوره الدقهليه 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 62فى مجال الدخان المعسل بالفئه  65خدمات الفئه  - 65الفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فليكس ساين  -كرم حسين سيد ربيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -أ ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة  6

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 9 - 06فى مجال الفئات  65خدمات الدعايه واالعالن بالفئة  - 65الفئة 
 

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

998486
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1679775 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/17/4107 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ايه بى سى    -احمد ماهر عبد العال خليفة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزيتون  -الصفا والمروة سابقا  -ش التقوى  67

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 7فى مجال الفئه  65خدمات الفئه  - 65الفئة 
 

:      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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/17/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ  -عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل  

 فرد مصرى الجنسية -ات التجميل لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -ش بورسعيد  299

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6في مجال الفئة  65االستيراد و التصدير و االعمال التجاريه بالفئة  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672651 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

07/17/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ  -عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل  

 فرد مصرى الجنسية -لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -ش بورسعيد 99 2

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 5في مجال الفئة  65االستيراد و التصدير و االعمال التجاريه بالفئة  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/17/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -علبيتكس ش م م   

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

مدينة العاشر  من  B0بالمنطقة الصناعية  XBIق االرض الجزء الشرقي من القطعه 

 الشرقيه  -رمضان 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع و االستيراد و التصدير و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 65الفئة 

 42 -45 -46في مجال الفئات  65الفئة رقم و الدعاية و االعالن و التسويق ب
 

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

وغيرها  945518العالمة 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/01/4107 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيوانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 04

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  66 - 64 - 5فى مجال الفئات  65جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 65الفئة 

 غيرهم
 

--------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -شركة اورويال   -محمد محمود السمان وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديده  -صالح سالم  -عمارات العبور  - أ 09

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعيه  65االستيراد و التصدير الوارد بالفئة رقم  - 65الفئة 

 60الوارده بالفئة 
 

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

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -شركة اورويال   -محمد محمود السمان وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديده  -صالح سالم  -أ عمارات العبور 09

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الحاصالت الزراعيه  65االستيراد و التصدير الوارد بالفئة رقم  - 65الفئة 

 60الوارده بالفئة 
 

التنازل عن فروتس  -الصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب

 344698العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  YNAPMO STImRFكومبانى 

وغيرها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الصحية  شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقي  -شارع وزاره الزراعه  04

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهما  07و  00في مجال الفئه  65التصدير واالستيراد الوارد بالفئه  - 65الفئة 
 

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

وغيرها  915366العالمة رقم 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 ادارة المراكز التجاريثه بمختلف اشكالها وانواعها واداره المشروعات - 65الفئة 

فى مجال المعدات والسيارات واقامه  65والفنادق واالستيراد والتصدير بالفئة رقم 

 المعارض التسويقيه
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -المتوكل لالستيراد والتصدير   -محمد حسنين على حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -شارع الملك فيصل  076بالعقار رقم  5محل رقم 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

دمات البيع واالستيراد والتصدير وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت خ - 65الفئة 

 64- 60 - 06فى مجال الفئات  65والدعايه والتسويق بالفئه 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -ى على محى الدين عبد المحسن عشماو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -ش فؤاد عطا الله متفرع من الدندراوى امام محطة مترو حدائق المعادى  2

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال زيت الزيتون  65بيع وتجاره واستيراد وتصدير الوارد بالفئه  - 65الفئة 

 وعسل النحل
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي    -عبد العزيز عثمان عبد العزيز محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مدينة نصر  9حي   -ش محمد فريد ابو حديد  64

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية  - 65الفئة 

 45في مجال الفئة  65الوارده 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -سالم امين سالم وشركاه  -الهالل والنجمة الفضية مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه 61قطعه رقم  A6العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه وجميع الخدمات الواردة  - 65 الفئة

 ( 41 - 09دون غيرها )فى مجال الفئات  65بالفئه 
 

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

وغيرها 489884بالعالمة رقم 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    1216062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مكتب السعادة لالستيراد والتصدير  -نرجس احمد محمد عيسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه الدور الخامس امام فندق رمادا المنتزه  09ش خالد بن الوليد شقه  050

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 60فى مجال الفئه  65االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه بالفئه  - 65الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -وائل الحفناوي وشريكه  -جروبا ميرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الستار منصور الرمل االسكندريه  5

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

ل الحصاالت الزراعيه الفئه في مجا 65االستيراد والتصدير الوارده بالفئه  - 65الفئة 

 دون غيرها 60
 

-----االشتراطات        :      



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

معرض تراثنا بجهاز تنمية المشروعات  -جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

- 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش محى الدين ابو العز الدقى جيزة 041

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 65المعارض التجاريه بالفئة  - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216476 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش محى الدين ابو العز الدقى جيزة 041

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 65المعارض التجاريه فئة  - 65الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -سي ار سفن   -محمد مكرم محمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدنية نصر   - 7محل رقم  -عمارات رامو   01

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 45فى مجال الفئة  65جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 65الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -اسالم سيد كامل حمدي محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الحلمية الدرب االحمر   -سكة عبد الرحمن بك  05

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 40الفئة رقم فى مجال  65جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 65الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ات مسئوليه محدودةدورا جروب ليمتد.شركة ذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كونوت روود ويست شيونغ  42بيلدينج -/اف وايسون كوميركال 2. 201فالت /ار ام 

 وان هونج كونج

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واالعالن، خدمات تحليل السوق، خدمات وكالة االستيراد  - 65الفئة 

بالمزاد العلني، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، خدمات الشراء لآلخرين والتصدير، البيع 

]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[، توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين 

والبائعين للسلع والخدمات، التسويق المستهدف، محاسبة، استئجار مواقف البيع وجميع 

 اخرىوال ترد ضمن فئات  65هذة الخدمات واردة بالفئة 
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصيه بسيطه  -سيجا   -شركة عزه قالده تكال وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه الجديده   -ه المنوره ش المدين 6محل بالعقار 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

  65بيع العاب تعليمية لالطفال الواردة بالفئة رقم  - 65الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212019 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

00/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسوليه  محدوده  -الشابوري للساعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الدكتور البطراوي الملركز التجاري جنينه مول مدينه نصر  -7ش  06

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02في مجال الساعات بالفئه  65ده بالفئه استيراد وتصدير الوار - 65الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رنسية شركة ف -كومباني جينيرال دي ايتابليسمان ميشالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -فيران  -كلير مونت  - 6611ديشو  -بالس دو كارمز  - 46

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر الطلب البريدي؛  - 65الفئة 

خدمات الوظائف  خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛

المكتبية؛ خدمات نشر المواد الدعائية )النشرات والنشرات اإلعالنية والمواد المطبوعة 

والعينات(؛ ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين؛ ترتيب االشتراكات بخدمات 

االتصاالت بعيدة المدى )لآلخرين(؛ تقديم االستشارات حول إدارة و تنظيم األعمال؛ 

ظيم األعمال وخصوصاً للمختصين في صناعات اإلطارات الهوائية استشارات إدارة وتن

والسيارات؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات تنظيم المعارض للغايات التجارية 

أو اإلعالنية؛ خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب؛ خدمات 

دمات نشر نصوص الدعاية؛ تأجير وقت الدعاية واإلعالن في وسائل االتصال؛ خ

خدمات تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات تنظيم 

وتنفيذ عمليات األعمال الترويجية والدعائية لغايات تطوير والء الزبائن؛ خدمات تنظيم 

وتنفيذ دراسات السوق؛ خدمات إدخال ومعالجة وتنظيم وتجميع في قواعد بيانات 

سوب للمعلومات والبيانات المتعلقة باإلشراف على المركبات واإلطارات ومواقع الحا

المركبات وخطوط السير؛ خدمات البحث واالسترجاع لمعلومات األعمال المحوسبة. 

تقديم المعلومات والنصائح بخصوص اختيار اإلطارات وتقنيات وممارسات القيادة؛ 

لقة بإدارة اإلطارات وتحديداً: اختيار وصيانة تقديم المعلومات التجارية والمشورة المتع

وإصالح وتصليح واستبدال ومراقبة الضغط إلطارات أسطول المركبات؛ تقديم 

المعلومات والنصائح التجارية المتعلقة بموقع المركبات. خدمات تنظيم وإقامة المعارض 

للغايات  لعرض قيادة السيارات تحت ظروف مختلفة للقيادة وحالة الطرق واإلطارات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769 عدد

التجارية. خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة إلطارات المركبات واإلطارات الداخلية 

وصمامات اإلطارات وقطع المركبات؛ خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة على 

اإلنترنت إلطارات المركبات واإلطارات الداخلية وصمامات اإلطارات وقطع 

دعائية والتجارية؛ خدمات العالقات العامة للجمعيات المركبات. خدمات الرعاية ال

والمؤسسات األخرى المتخصصة باألبحاث الصناعية والتدريب والتعليم واإلجراءات 

االجتماعية واإلنسانية والصحة والثقافة والمحافظة على التراث وحماية البيئة 

اإلدارة التنظيمية والرياضة؛ تقديم االستشارات المتعلقة باإلدارة واالستراتيجيات و

للشركات التجارية ولموظفيها؛ تقديم النصائح والمعلومات المتعلقة بتطوير التوظيف 

واالندماج المهني واالجتماعي؛ خدمات تنظيم المعارض لغايات تجارية وإعالنية. 

خدمات المساعدة المنزلية لألشخاص وتحديداً المساعدة في إتمام اإلجراءات اإلدارية. 

ستشارات في مجال اإلدارة التنظيمية للمشاريع المتعلقة بتركيب اآلالت لصناعة تقديم اال

المضافات؛ خدمات البيع بالتجزئة لألشياء و / أو قطع الغيار في مجاالت الطاقة النووية 

والطيران والسكك الحديدية وصناعة السيارات والمجاالت الطبية وطب األسنان المنتجة 

 دون غيرها 65لواردة بالفئة رقم بواسطة صناعة المضافات.ا
 

995964االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

وتر واللغات وتأجير القاعات مجال للتدريب للكمبي -محمود عادل عبد الباري الطحالوي

 االجتماعية وتأجير اماكن للغير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش حسين واصف الدقي الجيزه 6

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

تدريب كمبيوتر ولغات وتاجير قاعات اجتماعيه وتاجير اماكن للغير دون  - 65الفئة 

 دون غيرها 65ستخدام االنترنت فئة 
 

------الشتراطات        :      ا
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى السيد ابراهيم البغدادى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 45دون غيرها ) فى مجال الفئة  65جميع خدمات الفئة   - 65 الفئة
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تي دي  -ييوو ليمايدي نيتوورك تيكنولوجي كو 

 صينيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مول بابونير بارك  -بيزنس ديستركت  -أي  - 0بيلدينج بي  - 0يونيت  6 - 5 -2فلوور 

 الصين   -نغ تشجيا -ييوو  -بييوان ستريت  -كيوشي روود  009نمبر  -

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

نشر نصوص الدعاية واإلعالن، تزيين واجهات المحالت التجارية، خدمات  - 65الفئة 

وكاالت الدعاية واإلعالن، خدمات الدعاية واالعالن عبر االنترنت علي شبكات 

اية الكمبيوتر، عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة، الدع

واإلعالن، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، ترويج 

المبيعات ]لآلخرين[، تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية، إستشارات في إدارة 

وتنظيم األعمال، لصق اإلعالنات، اإلعالن بالراديو، دعاية وإعالن، استشارات إدارة 

تفاظ بالعمالء، توفير سوق عبر اإلنترنت للمشترين األعمال، خدمات إدارة برامج االح

والبائعين للسلع والخدمات، وكاالت االستيراد والتصدير، إستشارات إدارة شؤون 

الموظفين، خدمات استئجار مواقف البيع، خدمات التجزئة للمستحضرات الصيدالنية 

وال ترد  65ة والبيطرية والصحية واللوازم الطبية وجميع هذة الخدمات واردة بالفئ

 ضمن فئات اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة  -أكتوبر  6مدينة  - 4/061القطعة رقم  -ثالثة المنطقة الصناعية ال

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

الترد فى  65تجارة وتوزيع وتسويق وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم   - 65الفئة 

 47فئات أخرى فى مجال المنتجات الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

68 

 

 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة تاج الملوك للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة   -أكتتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -القطاع الغذائى   -  42قطعة رقم 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 65جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 65الفئة 
 

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

695459العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

69 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سهولة  -سى اي لتقسيط السلع المعمرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى القاهرة 475شارع  2

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 65خدمات البيع بالتقسيط بالفئة رقم  - 65الفئة 
 

نح حق خاص على االلوان االشتراطات        :      م
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215416 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الكريم ستورز  -كريم السيد السيد على عبد الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  - عمارات الميرالند -ش الحجاز  47

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال اجهزة التصوير و مستلزماتها و  65خدمات البيع الواردة بالفئة  - 65الفئة 

 7قطع غيارها الواردة بالفئه 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش ذ م م  -كور ستوديوز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6شقة  45الدور  65عمارات العبور عمارة 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 65استشارات هندسية الواردة بالفئة   - 65الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 عربية المتحدةشركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات ال -موانئ دبي العالمية م.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات  -دبي  - 09111ص ب  -منطقه جبل علي الحره  - 09مبني  - 5الطابق  

 العربيه المتحده

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة أعمال وتجارة شركات الشحن والنقل، ادارة االعمال في مجال النقل  - 65الفئة 

عمال الشركات في صناعة وتدبير السفن، ادارة أعمال الشركات في والتوصيل، ادارة أ

صناعة وتدبير السفن بالنيابة عن اآلخرين، استشارات ادارة االعمال في مجال النقل 

وبالتحديد التخطيط والتنسيق لنقل األشخاص لآلخرين، األعمال واالدارة التجارية 

طيل النقل، خدمات معالجة البيانات لشركات الشحن والنقل، تنظيم االعمال وادارة أسا

في مجال النقل، توفير توثيق النقل لآلخرين ]الخدمات اإلدارية[، ادارة االعمال في 

مجال النقل والتوصيل، خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل، ادارة 

ة االعمال في صناعة وتدبير السفن، خدمات تدبير السفن المتمثلة بالخدمات االداري

المتعلقة بالتخليص الجمركي، ادارة االعمال في صناعة وتدبير السفن بالنيابة عن 

اآلخرين، العالقات العامة والترويج والتسويق والدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات 

الشحن والنقل، العالقات العامة، التسويق والدعاية واإلعالن المتعلقة بخدمات الشحن 

والمصالح التجارية للمهنيين في صناعة السفن السياحية التي  والنقل، ترويج االعمال

تقدمها النقابة ألعضائها، ادارة شؤون الموظفين، ادارة المكاتب المحوسبة، ادارة 

المكاتب، تعيين موظفي المكاتب، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، تجميع 

نات في قواعد بيانات الحاسوب، المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، تجميع البيا

ادارة وتجميع قواعد البيانات المحوسبة، خدمات ادارة المخزون، خدمات مراقبة 

المخزون، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات مشورة االعمال في مجال 

لوجستيات النقل، خدمات المشورة الدارة االعمال، خدمات المعلومات والنصح 

االعمال، خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بوكاالت والمشورة الدارة 

االستيراد والتصدير، خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بادارة االعمال 

واالشراف على االعمال والمقدمة على الخط مباشرة أو عبر االنترنت والواردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات أخرى 65
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215527 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة -موانئ دبي العالمية م.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، دبي ، االمارات 09111 ، منطقه الجبل علي الحره ، ص. ب. 09، مبني  5الطابق  

 العربيه المتحده

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة أعمال وتجارة شركات الشحن والنقل، ادارة االعمال في مجال النقل  - 65الفئة 

والتوصيل، ادارة أعمال الشركات في صناعة وتدبير السفن، ادارة أعمال الشركات في 

آلخرين، استشارات ادارة االعمال في مجال النقل صناعة وتدبير السفن بالنيابة عن ا

وبالتحديد التخطيط والتنسيق لنقل األشخاص لآلخرين، األعمال واالدارة التجارية 

لشركات الشحن والنقل، تنظيم االعمال وادارة أساطيل النقل، خدمات معالجة البيانات 

[، ادارة االعمال في في مجال النقل، توفير توثيق النقل لآلخرين ]الخدمات اإلدارية

مجال النقل والتوصيل، خدمات مشورة االعمال في مجال لوجستيات النقل، ادارة 

االعمال في صناعة وتدبير السفن، خدمات تدبير السفن المتمثلة بالخدمات االدارية 

المتعلقة بالتخليص الجمركي، ادارة االعمال في صناعة وتدبير السفن بالنيابة عن 

قات العامة والترويج والتسويق والدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات اآلخرين، العال

الشحن والنقل، العالقات العامة، التسويق والدعاية واإلعالن المتعلقة بخدمات الشحن 

والنقل، ترويج االعمال والمصالح التجارية للمهنيين في صناعة السفن السياحية التي 

ن الموظفين، ادارة المكاتب المحوسبة، ادارة تقدمها النقابة ألعضائها، ادارة شؤو

المكاتب، تعيين موظفي المكاتب، تجميع المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، تجميع 

المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، تجميع البيانات في قواعد بيانات الحاسوب، 

ات مراقبة ادارة وتجميع قواعد البيانات المحوسبة، خدمات ادارة المخزون، خدم

المخزون، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات مشورة االعمال في مجال 

لوجستيات النقل، خدمات المشورة الدارة االعمال، خدمات المعلومات والنصح 

والمشورة الدارة االعمال، خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بوكاالت 

ات والنصح والمشورة المتعلقة بادارة االعمال االستيراد والتصدير، خدمات المعلوم

واالشراف على االعمال والمقدمة على الخط مباشرة أو عبر االنترنت والواردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات أخرى 65



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 - 769عدد 

 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    1215692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

)بن  -شركة احمد عبد المعبود عبد العزيز ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما 

 شركة تضامن  -اليمنى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 5شقة  -الدور الثالث    -ميدان الفلكي  5

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال وخدمات البيع وعرض  - 65الفئة 

في مجال  65السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 61الفئة 
 

964911االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى   -ش ثروت  4

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 66 - 64فى مجال الفئات  65جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 65الفئة 
 

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

وغيرها 14853العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده مؤلفة طبقا لقوانين الصين  -ليمتد   -بيكي فوتون موتور كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيجينج  -تشانجبينج ديستريكت  -شاهي تاون  -شيانج رود  -لونيوان فيليدج نورث 

 الصين  - 014416

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

" اإلعالن؛ اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر ؛ الترويج للسلع   - 65الفئة 

والخدمات من خالل رعاية األحداث الرياضية ؛ االعالن في الهواء الطلق؛ إدارة 

دير ؛ األعمال واالستشارات التنظيمية ؛ بحوث التسويق؛ خدمات وكالة االستيراد والتص

ترويج المبيعات لآلخرين ؛ تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر. " 

 65الواردة بالفئة رقم 
 

6689354االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه  -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  4616 - 72720ريد بى ال فى جى ، ميل فالى كاليفورنيا  66

 االمريكيه

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي؛  - 65الفئة 

إدارة الفنادق والمنتجعات والمنتجعات الصحية والمطاعم لآلخرين؛ إدارة الفنادق؛ توفير 

خدمات مركز األعمال، وهي تأجير اآلالت والمعدات المكتبية، وتنظيم اجتماعات 

غراض األعمال واألغراض التجارية؛ إدارة العمل؛ تنظيم المؤتمرات والمعارض أل

برامج والء العمالء؛ إدارة أعمال الفنادق، والمنتجعات الصحية، وأماكن اإلقامة، ومنافذ 

بيع األغذية، ومنافذ بيع المشروبات، والمكاتب، ومراكز األعمال، ومنافذ البيع 

وإدارة الفنادق؛  بالتجزئة؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بأعمال اإلشراف والتوجيه

الخدمات اإلدارية المتعلقة باالمتياز؛ توفير برامج عضوية العمالء، وبرامج الوالء، 

والحوافز، والمكافات، واالسترداد لألغراض التجارية، والترويجية، و/ أو ألغراض 

الدعاية واإلعالن؛ الترويج للشقق، والوحدات السكنية، والعقارات بنظام مشاركة الوقت 

م شير(، والعقارات التجارية، العقارات بجميع أنواعها والمرافق ووسائل الراحة )التي

 65المتعلقة بها." الواردة بالفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودة  شركة ذات مسئوليه -ظالل الشام لالثاث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -مدينه دمياط الجديده  -امتداد المنطقه الصناعيه  - 5بلوك  - 5القطعه رقم 

 65 : المةــــــات العـــفئ
 

 41فى مجال الفئة  65جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 65الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1476292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/4106 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة وفقا لقوانين  -شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفية 

 ولة االمارات العربية المتحدةد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -دبى  61200ص ب 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 66التأمين, الشئون الماليه والشئون العقاريه فئة  - 66الفئة 
 

فى الوضع العادى على  Aازل عن حرف التن -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1642645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/01/4105 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -المجموعة المالية هيرميس القابضة 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -ب القرية الذكية طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  047

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

التامين الشؤون الماليه ، الشؤون النقديه والشئون العقاريه وجميع الخدمات  - 66الفئة 

 دون غيرها 66الوارده بالفئه 
 

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

وغيرها 694338العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1620574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/00/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -احيه )القمزى جروب( ش م م المصريه االماراتيه للتنميه السي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -النزهة  -ش عبد العزيز فهمى 09

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االستثمار العقارى بالفئة   - 66الفئة 
 

 Qالتنازل عن كيو  -ان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلو -االشتراطات        :      

على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1620576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/00/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -المصريه االماراتيه للتنميه السياحيه )القمزى جروب( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -النزهة  -ش عبد العزيز فهمى 09

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االستثمار العقارى بالفئة   - 66الفئة 
 

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

956834العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الوضع العادى  على حدى وفى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1620572 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/00/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصريه االماراتيه للتنميه السياحيه )القمزى جروب( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -النزهة  -ش عبد العزيز فهمى 09

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االستثمار العقارى بالفئة  - 66الفئة 
 

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

956839العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - على حدى وفى الوضع العادى
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1624107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -عقار مصر للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

والبدروم )الجهة الشرقية البحرية( الكائنة بالدور الثالث فوق االرضى  2الشقه رقم 

شارع الثورة بمنطقه  765مربع رقم  00المقام على القطعة رقم  009بالعقار رقم 

 القاهرة -مدينه نصر  -الجولف 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االستثمار العقارى بالفئة  - 66الفئة 
 

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

باستخدام الرسم الهندسى فقط
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1674220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصريةشركة مساهم -شركة مرسيليا المصريه الخليجيه لالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -رشدى   -ب تنظيم شارع سوريا(  66أ ش سوريا ) 09

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66استثمار عقارى بالفئة  - 66الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1676462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 66جميع خدمات الفئة  - 66الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صبور ش م م  -تنمية العقارية شركة األهلى لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثاني , مركز المدينة التجمع الخامس , القاهرة الجديدة  471قطعة 

 مصر العربية

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

احى ادارة العقارات خدمات االستثمار العقارى خدمات االستثمار السي - 66الفئة 

دون  66خدمات الشئون العقارية استثمار رووس االموال وجميع الخدمات واردة بالفئة 

 غيرها
 

----------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه جنوب افريقيا  -جوتينغ   -جوهانسبرج   -تروي ستريت  05

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

جمع خدمات التأمين؛ الشئون التمويلية؛ الشئون المالية؛ الشئون العقارية؛  - 66الفئة 

المساهات الخيرية؛ جمع التبرعات الخيرية؛ الخدمات الخيرية؛ استثمار األموال 

لألغراض الخيرية؛ توفير المعلومات المتعلقة بجمع التبرعات الخيرية؛ جمع التبرعات 

الخيرية عن طريق توجيه جزء من رسوم العمالء إلى جمعية خيرية من اختيار العميل؛ 

ة عن طريق موقع على شبكة اإلنترنت حيث يقوم خدمات جمع التبرعات الخيري

المتبرعون بالبحث عن وتقديم تبرعات نقدية لجمعيات خيرية أو مشاريع محددة. الواردة 

  66بالفئة رقم 
 

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

كال على حدى  mYNPAm YSARAmMPSRعن  التنازل -984994العالمة رقم 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  5م الطابق رق 6مبني 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66حدمات االستثمار العقاري الواردة بالفئة رقم  - 66الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مصر الجديدة 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 4شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  20

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66جميع خدمات الفئة  - 66الفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطا -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-منك لالستثمار العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس  -التسعين الشمالي -ره الجديده مركز مدينة القاه-القطاع الثاني  457ق 

 القاهره الجديده -

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االستثمار العقاري بالفئة  - 66الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -منك لالستثمار العقارى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس  -التسعين الشمالي -مركز مدينة القاهره الجديده -القطاع الثاني  457ق 

 القاهره الجديده -

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 66ر العقاري بالفئة االستثما - 66الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210467 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 72145ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  0610

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات معالجة المعامالت المالية، وهي توفير المعامالت التجارية اآلمنة  - 66الفئة 

ال بيانات دفع الفواتير إلكترونيًا لمستخدمي وخيارات الدفع؛ المعالجة اإللكترونية وإرس

شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات تحويل األموال إلكترونيًا؛ خدمات معالجة 

معامالت بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم وبطاقات الهدايا؛ خدمات التاجر، وهي 

الهاتف النقال  خدمات معالجة معامالت الدفع؛ توفير خدمات الدفع اإللكتروني بواسطة

لآلخرين؛ الخدمات المالية؛ خدمات معالجة الدفع؛ خدمات المعامالت المالية؛ تسهيل 

وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ خدمات جمع األموال لألغراض 

 66الخيرية وخدمات التبرعات المالية عبر اإلنترنت. الواردة بالفئة رقم 
 

كال على حدى فى الوضع العادى  YBالتنازل عن الحروف    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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  6245لكيلو ا

 االسكندريه  -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 66الفئة 
 

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

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة فى سويسرا -سويسوتيل مانجمنت جى ام بى اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -جالتبروج   2054 - 6والتر ميتلهولزر ستراس  

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات مكاتب العقارات ]شقق[, إدارة العقارات, إدارة المباني المؤلفة من  - 66الفئة 

عدة شقق, اإلدارة المالية, تأجير المكاتب ]عقارات[, أعمال السمسرة, وكاالت 

االستشارات المالية, تأجير العقارات, تثمين العقارات, أعمال السمسرة في  العقارات,

العقارات, تأجير الشقق, تحصيل اإليجارات, الوكالة فى مجال اإلسكان وجميع الخدمات 

 (66الواردة بالفئة )
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ت روود ويست شيونغ كونو 42بيلدينج -/اف وايسون كوميركال 2. 201فالت /ار ام 

 وان هونج كونج

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة العقارات، معلومات التأمين، اإلئتمان، القروض بضمان، جمع  - 66الفئة 

التبرعات الخيرية، خدمات الضمان، تحويل األموال إلكترونياً، اإلقراض مقابل رهن، 

 66وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، تثمين الفنون 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.
 

------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة -وفاكاش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المغرب -الدار البيضاء -زنقه ادريس الحريزى   05

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدفع االلكتروني، خدمات معالجة المدفوعات لشراء السلع  - 66الفئة 

والخدمات عبر شبكة االتصاالت اإللكترونية، خدمات توفير خيارات متعددة للدفع عن 

يرها العمالء والمتوفرة في الموقع وفي متاجر البيع طريق المحطات اإللكترونية التي يد

بالتجزئة، خدمات الدفع المقدمة عبر أجهزة االتصاالت الالسلكية واألجهزة، خدمات 

اإلدارة المالية لمدفوعات السداد لآلخرين، خدمات بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم، 

الصرافة، خدمات المقاصة إصدار الشيكات السياحية، إصدار بطاقات االئتمان، خدمات 

المالية، تحويل األموال اإللكتروني، خدمات التأمين، الشؤون التمويلية، الشؤون 

وال ترد ضمن فئات  66المالية،الشؤون العقارية وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 اخرى.
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1212766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة   -شركة األهلى للتنمية العقارية )ش.م.م( حسين فايق صالح صبور  

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة القطاع الثاني ,مركز المدينة   ,القاهرة الجديدة ,القاهر 471القطعة 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستثمار العقاري , ادارة العقارات , استثمار رؤوس االموال  - 66الفئة 

 ( دون غيرها66وجميع الخدمات واردة بالفئة)
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش محدودة المسئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه ديالوير -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  4616 - 72720ريد بى ال فى جى ميل فالى كاليفورنيا  66

 االمريكيه

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛  - 66فئة ال

خدمات إدارة العقارات؛ تأجير الشقق؛ الخدمات العقارية، وهي واستئجار وتأجير 

وإدارة العقارات السكنية؛ الخدمات العقارية، وهي خدمات إدارة الوحدات السكنية؛ 

وقت )التيم شير(؛ شراء، وبيع، وتمويل، وإدارة، الخدمات العقارية بنظام مشاركة ال

وتشغيل الشقق والوحدات السكنية، والعقارات بنظام مشاركة الوقت )التيم شير(، 

والعقارات التجارية، العقارات بجميع أنواعها والمرافق ووسائل الراحة المتعلقة بها؛ 

العقارات التجارية، تأجير وأعمال السمسرة والوساطة في الشقق والوحدات السكنية، و

والعقارات بجميع أنواعها والمرافق ووسائل الراحة المتعلقة بها؛ ترتيبات االستبدال 

للممتلكات العقارية، وهي الشقق والوحدات السكنية، والعقارات التجارية، والعقارات 

 بجميع أنواعها والمرافق ووسائل الراحة المتعلقة بها."
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    1216949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سييدرز كابيتال للخدمات العقاريه والتجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش محمد حسن الجمل  42

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 66الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1644176 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/12/4105 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  -تد  ايه اف اس فاسيلييتير ليم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الحرة جبل  - 06754ص ب  -الطابق االول  - 06066مكتب رقم  06بناء 

 االمارات العربية المتحدة  -دبي  -علي 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيف السطوح  - انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب أو التجميع - 69الفئة 

تركيب واصالح  -التنظيف الجاف  -تنظيف المبانى من الداخل  -الخارجية للمبانى 

صيانة برك السباحة  -تنظيف الشوارع  -دهان السطوح الداخلية والخارجية  -المصاعد 

تركيب  -معالجة المبانى لمنع الرطوبة  -االشراف على انشاء المبانى  -تنظيف النوافذ  -

تركيب واصالح اجهزة  -تركيب واصالح االجهزة الكهربائية  -والنوافذ  االبواب

نصب السقاالت الواردة  -نعبيد الطرق  -معلومات عن االصالح  -االنذار ضد الحريق 

 69بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1629996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/14/4109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -جونز النج السال اى بى ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 07212، ويلمينجتون ، ديالوير  211سنتر فيل رود ، سويت  4900

 المتحدة االمريكية . 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التطوير العقارى ، خدمات ادارة واستشارات البناء ، خدمات  - 69الفئة 

االشراف على تشييد المبانى ، خدمات تشييد المبانى واالصالح ، خدمات التفتيش على 

 دون غيرها 69البناء الواردة بالفئة 
 

436398ع العالمة رقم العالمة مرتبطة م -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0779لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

  69كافة الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 69الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65موقع رقم 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 69كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 69الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1697175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/01/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة شرك -شركة جست كلين للتجارة العامة ذ م م 

 طبقا لقوانين دولة الكويت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 65، دور  01برج الحمراء ، مكتب  02، بناية  2شرق ، قطعة  -الكويت 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

  69خدمات التنظيف واالصالح والغسل وهذه الخدمات واردة بالفئة  - 69الفئة 
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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  - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1627692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمد حمدى محمود محمد البحيرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -العجوزه  -المهندسين  -شارع غزه  02

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69جميع الخدماات الوارده بالفئه  - 69الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676465 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مالية ) ش م م ( جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 69جميع خدمات الفئة  - 69الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      منح حق خاص 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 - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677961 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صبور  -شركة األهلى للتنمية العقارية )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -رة الجديدة القطاع الثاني , مركز المدينة التجمع الخامس , القاه 471قطعة 

 مصر العربية

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  69خدمات البناء والتشييد والمقاوالت وجميع الخدمات واردة بالفئة - 69الفئة 

 غيرها
 

------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677752 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  5الطابق رقم  6مبني 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69لفئة رقم جميع الحدمات الوارده با - 69الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  mOOPAMاالشتراطات        :      التنازل عن اسيوط  

961438
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يمتد بورتو انترناشيونال جروب انفستمنتس ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -داون تاون دبي  5الطابق رقم  6مبني 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69الحدمات الوارده بالفئة رقم  - 69الفئة 
 

لعالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا -على حدى  TPRPmاالشتراطات        :      التنازل عن المنيا  

961946
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 4شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  20 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69جميع خدمات الفئة  - 69الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

  69االنشاءات والعقارات الواردة بالفئة رقم  - 69الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صبور )ش.م.م(   -شركة األهلى للتنمية العقارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطاع الثاني ,مركز المدينة   ,القاهرة الجديدة ,القاهرة  471القطعة 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها69الفئة )خدمات البناء والتشييد المقاوالت ب - 69الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

115 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الحفر الوطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سكندريةالمنطقة الحرة العامة اال

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69صيانة ابار الواردة بالفئة  -حفر بترولى  - 69الفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -تاكسي كلين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  6مدنية  - 22عمارة  - 0مجاورة  -الحى الرابع 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69خدمات غسيل السيارات وتنظيف المبانى والمنازل الوارده بالفئه   - 69الفئة 
 

ج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذ -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه  -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  4616 - 72720يفورنيا ريد بى ال فى جى ، ميل فالى كال 66

 االمريكيه

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمة التطوير العقاري، خدمة تطوير الشقق والوحدات السكنية وعقارات  - 69الفئة 

المشاركة بالوقت والعقارات التجارية والعقارات بجميع أنواعها والمرافق ووسائل 

 69الراحة ذات الصلة." 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666247 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0779لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65موقع رقم 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

 62كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 62الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 6/ 65موقع رقم 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 62الفئة كافة الخدمات الواردة ب - 62الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1629409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اماراتى الجنسية  -فرد  -ربيع غالب صادق عطاطرة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -االمارات العربية المتحدة  -دبى ’ القرهود ’ , مقابل فندق المريديان  00فيال رقم 

  72267ص.ب 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاالت  -االذاعه بالراديو  -البث عبر التليفزيون  -خدمات االتصاالت  - 62الفئة 

االحتماعات عن  -سلكيه خدمات  -البث او االرساال عبر االقمار الصناعيه  -االنباء 

 والترد ضمن فئات اخرى  62بعد وكل هذه الخدمات وارده بالفئه 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1670642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/15/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة طبقا لقوانين شركة محدودة المسئولية تأسست وقائم -أورانج براند سيرفيسيز ليمتد 

 انجلترا وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة  -ايه كيو  4  0لندن اس ايه  -مورى لندن ريفر سيد  6

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االتصال عن بعد، خدمات االتصال، الهاتف، الهاتف النقال، الفاكس،  - 62الفئة 

ل وارسالها، االستدعاء بالراديو، تحويل المكالمات، المجيب، التلكس، تجميع الرسائ

استعالمات الدليل وخدمات البريد االلكتروني، ارسال توصيل واستقبال ملف صوت، 

بيانات، صور موسيقي ومعلومات، خدمات توصيل الرسائل االلكترونية، خدمات توفير 

خدمات تبادل البيانات، نقل المعلومات على االنترنت والمتعلقة باالتصاالت عن بعد، 

البيانات باالتصال عن بعد، ارسال الملفات الرقمية، خدمات االتصال عبر األقمار 

الصناعية، خدمات البث، بث او ارسال برامج الراديو او التلفاز، االفالن واأللعاب 

التفاعلية، نصوص المرئية، النصوص المرسلة عن بعد وبيانات خدمات المشاهدة، بث، 

ال وتوصيل محتوي الوسائط المتعددة واأللعاب االلكترونية عبر شبكات االتصال ارس

االلكترونية، خدمات رسائل الفيديو، عقد مؤتمرات فيديو الخدمات، خدمات الهاتف 

المرئية، توصيل المعلومات عن بعد )بما في ذلك الصفحات االلكترونية(، برامج 

خول الي خادم قواعد البيانات، اتاحة الحاسوب واي بيانات اخري، تأجير وقت الد

وصلت االتصال عن بعد لخطوط الهاتف الساخنة ومراكز االتصال، خدمات االتصال 

بالهاتف المتاحة للخطوط الساخنة ومراكز االتصال، اتاحة دخول المستخدم الي 

االنترنت اتاحة وصالت االتصال عن بعد او روابط االتصال باألنترنت او قواعد 

ت، اتاحة دخول المستخدم ال االنترنت )موفرو الخدمة(، اتاحة وتشغيل البيانا

المؤتمرات االلكترونية مجموعات المناقشة وغرف المحادثة، اتاحة الوصول الي 

المواقع االلكترونية للموسيقي الرقمية علي االنترنت اتاحة الوصول الي المواقع 

وصيل الموسيقي الرقيمة على االنترنت، ت PM6االلكترونية للموسيقي بصيغة 

باالتصال عن بعد اتاحة الوصول الي البنيات التحتية لالتصاالت عد بعد والشبكات 

للمشغلين االخرين والغير، تأجير بنية تحتية لالتصال عن بعد وشبكات للمشغلين 

االخرين والغير، خدمات الوصول الي االتصال عن بعد، ارسال رسائل وصور مساعدة 

صال بالحاسوب، االرسال وتوزيع البيانات او الصور المرئية الحاسوب، االت

والمسموعة عن طريق شبكة الحاسوبي عالمية، او االنترنت، اتاحة الوصول الي 

االنترنت بشكل مؤقت للغير، اتاحة االرسال االلكتروني لبيانات الدفع االلكترونية عن 

ال االخبار والمعلومات طريق شبكة حاسوبية عالمية، خدمات وكاالت االخبار، ارس

حول المستجدات الحالي، تعيين، استئجار او تأجير جهاز، أدوات، تركيبات او مكونات 

لالستخدام في اتاحة الخدمات سالفة الذكر، اتاحة الوصول الي شبكة الكترونية لالستعادة 
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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 - 769عدد 

المعلومات، استئجار وقت الدخول الي قواعد بيانات حاسوب، استئجار وقت الدخول 

ي النشرات الدورية الحاسوبية، لوحات الرسائل والي شبكات الحاسوب، موفر خدمات ال

(، الخدمات االرشادية، المعلومات، وخدمات االستشارات المتعلقة بكل XSMاالنترنت )

 62ما سلف ذكره بالفئة رقم 
 

وغيرها  663938االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 62جميع خدمات الفئة  - 62الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمهشركة  -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 4شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  20 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

 62جميع خدمات الفئة  - 62الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    1216290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كونوت روود ويست شيونغ  42بيلدينج -/اف وايسون كوميركال 2. 201فالت /ار ام 

 وان هونج كونج

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد، تقديم اإلتصاالت عبر  - 62الفئة 

االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر، توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت، توفير إمكانية 

توصيل المستخدم بشبكات كمبيوترعالمية، خدمات توفير منتديات على االنترنت 

توفير الوصول إلى قواعد البيانات، خدمات تدفق البيانات )خدمات )خدمات اتصاالت(، 

اتصاالت(، خدمات وكاالت األنباء، اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية، نقل الرسائل 

وال ترد ضمن فئات  62والصور عبر الكمبيوتر وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 

 اخرى.
 

------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 - 769عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى  -ى سى ( الطابق الخامس ) ام ب cbiمبنى 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

" االتصاالت ، اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون ، اإلتصاالت عبر  - 62الفئة 

الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف البصرية والبرقيات والتلفون ، نقل الرسائل 

معلومات حول االتصاالت ، وكاالت األنباء ، توفير قنوات والصور عبر الحاسوب ، 

إتصال للتسوق عن بعد ، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية ، تأجير 

معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار الصناعية ، 

رسال عبر اإلجتماعات عن بُعد ، خدمات االتصال الالسلكي ، خدمات البث واإل

الكبالت واألقمار الصناعية ، خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية ، معلومات 

حول االتصاالت واالتصال الالسلكي ، توجيه وربط االتصاالت ، إرسال معلومات 

النصوص المرئية والنصوص عن بعد ، خدمات البريد الصوتي ، خدمات البث 

رئي ، خدمات إرسال الرسائل المرئي ، خدمات واإلرسال المرئي ، خدمات االتصال الم

سكلية ، جميع الخدمات التي تتكون بصفة أساسية من بث البرامج اإلذاعية 

 62والتلفزيونية."فئة 
 

485969العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215575 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسؤليه قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز  

 فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 72016كاليفورنيا  -سان فرنسيسكو  -الطابق الرابع  -ماركت ستريت  0255

 الواليات المتحده االمريكيه 

 62 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية  - 62الفئة 

وتحديدًا توجيه المكالمات والرسائل القصيرة واإلشعارات اللحظية؛ خدمات االتصاالت 

ديدًا توجيه المكالمات والرسائل القصيرة واإلشعارات اللحظية السلكية والالسلكية وتح

بين األطراف الذين يستخدمون الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وغيرها من 

األجهزة القادرة على استقبال هذه الرسائل واإلشعارات؛ خدمات االتصاالت السلكية 

ية؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً توفير إنذارات الرسائل اإللكترون

والالسلكية وتحديداً توجيه المكالمات والرسائل القصيرة والرسائل النصية واإلشعارات 

اللحظية إلى العمالء؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً توجيه المكالمات 

لذين والرسائل القصيرة والرسائل النصية واإلشعارات اللحظية إلى المسافرين ا

يستخدمون األجهزة المحمولة؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديداً توجيه 

 62المكالمات وإرسال الرسائل النصية الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  945498االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1660167 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/4109 

 :التسجيل إسم طالب
 

المؤسسة التجارية للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير   -حامد احمد محمود مسعود 

 مصرى الجنسية -فرد  -ميلكى فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اوسيم  -شارع اوالد مسعود برطس  01

 67 : المةــــــالعات ـــفئ
 

دون غيرها فى  67خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع الواردة بالفئة رقم  - 67الفئة 

  64 - 60مجال الفئات 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1662956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بوالريس الدارة المشروعات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6 -المنطقة الصناعية الرابعه  -التوسعات الشمالية  -المطورين  -المنطقة االولي  25

 الجيزة -اكتوبر 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 67خدمات النقل )عدا البحرى والجوى( الواردة بالفئة  - 67الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1696296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/17/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -غموس  -طفى كمال الدين حسين خالد مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش محمد حسن الجمل شقه بالدور التاسع مدينة نصر 66

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 60 - 61 - 47فى مجال الفئات  67تعبئة وتغليف بالفئه  - 67الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

131 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1627622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المؤسسة العالمية فودز سناكس  -محمد رجب عبد السالم محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ شريف شعبان عبد الغنى  - محافظه القليوبيه -القناطر الخيريه  -ش عفله  6

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال اطعمه االفطار المكونه من الغالل )  67تعبئه وتغليف بالفئة  - 67الفئة 

 سناكس ( -كورن فليكس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676615 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/16/4107 

 :التسجيل طالب إسم
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -ش محمد المقريفي  49

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 47مجال الفئه فى  67خدمات التعبئه والتغليف وتخزين السلع الوارده بالفئه  - 67الفئة 

 دون غيرها  64و 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا التعبئه والتغليف  67جميع خدمات الفئة  - 67الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/17/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي   -ة المواد الغذائية وايت دريم لتعبئ -وائل عشرى على احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك  /ربيع  -القلوبيه    -القناطر الخيرية  -خلف مصنع دعبس  - 06حوض ثابت 

 مصطفي رمضان 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 60فى مجال الفئه  67خدمات الفئه رقم  - 67الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1211749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورت ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث  7شقه  6ارض السيرم امام نادي المقالون العرب عماره  -عمارات ايديال 

 القاهره  -

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المواد  67تعبئة وتغليف وتخزين ونقل وهذة الخدمات بالفئة  - 67الفئة 

 60،  61الغذائية بالفئات 
 

------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بورت ايجيبت ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث  7شقه  6ارض السيرم امام نادي المقالون العرب عماره  -عمارات ايديال 

 القاهره  -

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال المواد  67الخدمات بالفئة تعبئة وتغليف وتخزين ونقل وهذة  - 67الفئة 

  60،  61الغذائية بالفئات 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 العرب الدولي نهايه طريق محور التعمير قسم العامريه االسكندريه 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 67وسائل النقل وتنظيم الرحالت فقط الوارده بالفئه  - 67الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1210221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -المالح لتوزيع المواد الغذائية  -سيد مالح الداكر محمود محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع المالحة السويس السويس 62محل بالعقار رقم 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 )سكر وارز ودقيق( 61فى مجال الفئة  67تعبئة مواد غذائية بالفئة   - 67الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    1214022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -ب الدولى العر

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

  67وسائل النقل وتنظيم الرحالت الواردة بالفئة رقم  - 67الفئة 
 

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

معهباستخدامها مج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -اسماعيل الشرنوبي عبد المنعم جلو  -النيل لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية واالسماك 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه الصناعات الغذائيه مطوبس كفر  002ية بمطوبس القطعه رقم المنطقة الصناع 

 الشيخ مركز مطوبس كفر الشيخ

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 47فى مجال االسمال الطازجه والمجمده بالفئتين  67التعبئه والتغليف بالفئة  - 67الفئة 

 ،60 
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم الخليفه القاهرة -مساكن اطلس ج  4محل  00بلوك 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

  5فى مجال مبيدات حشرية بالفئه  67تعبئه وتغليف بالفئة  - 67الفئة 
 

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

التنازل عن الحرف واالرقام كال على حدى -جمعة باستخدامها م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

142 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -محى الدين عبد المحسن عشماوى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -ه متفرع من الدندراوى امام محطة مترو حدائق المعادى ش فؤاد عطا الل 2

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال زيت الزيتون وعسل النحل 67تعبئه وتغليف بالفئة  - 67الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    1214769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -سالم امين سالم وشركاه  -الهالل والنجمة الفضية مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه 61قطعه رقم  A6العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه 

 67 : ةالمــــــات العـــفئ
 

وجميع الخدمات الواردة  67خدمات النقل والتعبئه والتغليف الواردة بالفئه  - 67الفئة 

 40 - 41 - 09فى مجال الفئات  67بالفئه 
 

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

وغيرها489884بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة تاج الملوك للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة       -توبر أك 6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -القطاع الغذائى  - 42قطعة رقم 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

 67جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 67الفئة 
 

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

695458العالمة 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة -موانئ دبي العالمية م.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات   -دبي  - 09111ص ب  -منطقه جبل علي الحره  -  09مبني   - 5الطابق  

 المتحده العربيه

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل، تغليف وتخزين البضائع، إجراءات السفر، توصيل البضائع، توفير  - 67الفئة 

المعلومات المتعلقة بالموانىء، معلومات النقل، معلومات التخزين، التخزين في 

الكيميائية، المستودعات، التخزين والتوزيع ونقل وشحن وتوصيل الغاز والنفط والمواد 

خدمات الموانىء، خدمات السفر، توزيع الطاقة، الخدمات اللوجستية، لوجستيات النقل، 

الخدمات اللوجستيات لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العكسية التي تتكون من 

التخزين والنقل وتوصيل البضائع لآلخرين بالجو أو بالقطارات أو السفن أو الشاحنات، 

ات، تأجير القوارب، استئجار القوارب، تأجير وحجز وتوفير السفن تأجير المركب

واليخوت وقوارب التجديف والقوارب ذات المحرك والسفن الشراعية، قوارب ''الكانو'' 

وغيرها من المركبات المائية، خدمات سفن الرحالت البحرية، تأجير المركبات الجوية، 

قوارب والسيارات المائية، تحميل تأجير المركبات المائية واليخوت والسفن وال

الشحنات، تزويد الكهرباء، توزيع الكهرباء، تخزين وتوزيع وتوفير الطاقة والوقود، 

تخزين المركبات، تخزين القوارب، تخزين المركبات المائية واليخوت والسفن 

والقوارب والسيارات المائية، ركن ومواقف السيارات، تحميل وتفريغ البضائع، تحميل 

حموالت على السفن، تحميل حاويات الحموالت على الشاحنات، تحميل حاويات ال

الحموالت على السفن، توفير مرافق رسو السفن، ارساء وربط القوارب في المارينا، 

خدمات النقل بالصنادل )الزوارق(، خدمات المعلومات المحوسبة المتعلقة بالشحن 

اسوبية، تتبع المسافرين أو مركبات والشحنات، توفير معلومات السفر عبر شبكات ح

الحموالت بواسطة الحاسوب أو أنظمة تحديد المواقع العالمية )معلومات النقل(، سمسرة 

الشحنات، إرسال الشحنات، الشحنات )شحن الشحنات(، خدمات تحميل الحموالت 

والشحنات، نقل الحموالت، خدمات المعلومات المتعلقة بحركة الحموالت، التخزين، 

ميل الشحنات وتفريغها ، خدمات الشحن، خدمات تموين السفن، تأجير الحاويات تح

لقطاع الشحن، مراقبة الموانئ وعمليات المحطات، االستشارات المتعلقة بالنقل 

والتغليف وتخزين البضائع، استشارات نقل الحموالت في مجال نقل الحموالت 

التوزيع، الحموالت، نقل الحموالت، بالشاحنات أو القطارات أو الجو أو البحر، خدمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

خدمات تحميل الحموالت، تفريغ رافعات المرافىء، تشغيل وصيانة مرافق المرافىء 

للحموالت، تشغيل شبكات النقل البحري، خدمات القاطرة البحرية، خدمات القطر 

البحري، خدمات قيادة السفن، خدمات المرافىء، خدمات المرافىء للسفن والقوارب، 

لركاب والحموالت البحرية، نقل الركاب بواسطة سفن الرحالت البحرية، نقل نقل ا

الركاب بالنهر أو قطارات السكك وقوارب العبارة والسيارات والسفن، مرفأ النقل البري 

للركاب والبضائع، النقل برا، توفير مرافق نقل الركاب والبضائع، تأجير المرافق لرسو 

، توفير مرافق رسو السفن، توفير خدمات المحطات السفن، تاجير المراسي للقوارب

البحرية، توفير خدمات محطات الركاب، خدمات نقل الركاب، خدمات النصح المتعلقة 

بالنقل، توفير مرافق االحواض الجافة، نقل البضائع بالقطار، نقل الركاب بالقطار، 

بات السكك تشغيل شبكات النقل بالسكك الحديدية، تحميل حاويات الشحن على عر

الحديدية، توفير المعلومات فيما يتعلق بالمرافئ، توفير المعلومات فيما يتعلق بتفريغ 

الشحنات، توفير المعلومات فيما يتعلق بخدمات النقل البحري، توفير المعلومات فيما 

يتعلق بنقل الشحنات، توفير المعلومات فيما يتعلق بنقل البضائع، خدمات النصح 

ستشارات فيما يتعلق بأي من الخدمات اآلنفة الذكر المتضمنة معلومات والمعلومات واإل

 67تتوفر عبر الوسائط اإللكترونية وصفحات الويب على اإلنترنت والواردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات أخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215571 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين االمارات العربية المتحدة -موانئ دبي العالمية م.م.ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، دبي ، االمارات  09111، منطقه جبل علي الحره ، ص. ب. 09، مبني  5الطابق  

 العربيه المتحده

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل، تغليف وتخزين البضائع، إجراءات السفر، توصيل البضائع، توفير  - 67الفئة 

المعلومات المتعلقة بالموانىء، معلومات النقل، معلومات التخزين، التخزين في 

المستودعات، التخزين والتوزيع ونقل وشحن وتوصيل الغاز والنفط والمواد الكيميائية، 

الطاقة، الخدمات اللوجستية، لوجستيات النقل، خدمات الموانىء، خدمات السفر، توزيع 

الخدمات اللوجستيات لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العكسية التي تتكون من 

التخزين والنقل وتوصيل البضائع لآلخرين بالجو أو بالقطارات أو السفن أو الشاحنات، 

وتوفير السفن تأجير المركبات، تأجير القوارب، استئجار القوارب، تأجير وحجز 

واليخوت وقوارب التجديف والقوارب ذات المحرك والسفن الشراعية، قوارب ''الكانو'' 

وغيرها من المركبات المائية، خدمات سفن الرحالت البحرية، تأجير المركبات الجوية، 

تأجير المركبات المائية واليخوت والسفن والقوارب والسيارات المائية، تحميل 

لكهرباء، توزيع الكهرباء، تخزين وتوزيع وتوفير الطاقة والوقود، الشحنات، تزويد ا

تخزين المركبات، تخزين القوارب، تخزين المركبات المائية واليخوت والسفن 

والقوارب والسيارات المائية، ركن ومواقف السيارات، تحميل وتفريغ البضائع، تحميل 

احنات، تحميل حاويات الحموالت على السفن، تحميل حاويات الحموالت على الش

الحموالت على السفن، توفير مرافق رسو السفن، ارساء وربط القوارب في المارينا، 

خدمات النقل بالصنادل )الزوارق(، خدمات المعلومات المحوسبة المتعلقة بالشحن 

والشحنات، توفير معلومات السفر عبر شبكات حاسوبية، تتبع المسافرين أو مركبات 

ة الحاسوب أو أنظمة تحديد المواقع العالمية )معلومات النقل(، سمسرة الحموالت بواسط

الشحنات، إرسال الشحنات، الشحنات )شحن الشحنات(، خدمات تحميل الحموالت 

والشحنات، نقل الحموالت، خدمات المعلومات المتعلقة بحركة الحموالت، التخزين، 

السفن، تأجير الحاويات  تحميل الشحنات وتفريغها ، خدمات الشحن، خدمات تموين

لقطاع الشحن، مراقبة الموانئ وعمليات المحطات، االستشارات المتعلقة بالنقل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

والتغليف وتخزين البضائع، استشارات نقل الحموالت في مجال نقل الحموالت 

بالشاحنات أو القطارات أو الجو أو البحر، خدمات التوزيع، الحموالت، نقل الحموالت، 

حموالت، تفريغ رافعات المرافىء، تشغيل وصيانة مرافق المرافىء خدمات تحميل ال

للحموالت، تشغيل شبكات النقل البحري، خدمات القاطرة البحرية، خدمات القطر 

البحري، خدمات قيادة السفن، خدمات المرافىء، خدمات المرافىء للسفن والقوارب، 

الرحالت البحرية، نقل نقل الركاب والحموالت البحرية، نقل الركاب بواسطة سفن 

الركاب بالنهر أو قطارات السكك وقوارب العبارة والسيارات والسفن، مرفأ النقل البري 

للركاب والبضائع، النقل برا، توفير مرافق نقل الركاب والبضائع، تأجير المرافق لرسو 

السفن، تاجير المراسي للقوارب، توفير مرافق رسو السفن، توفير خدمات المحطات 

بحرية، توفير خدمات محطات الركاب، خدمات نقل الركاب، خدمات النصح المتعلقة ال

بالنقل، توفير مرافق االحواض الجافة، نقل البضائع بالقطار، نقل الركاب بالقطار، 

ميل حاويات الشحن على عربات السكك تشغيل شبكات النقل بالسكك الحديدية، تح

الحديدية، توفير المعلومات فيما يتعلق بالمرافئ، توفير المعلومات فيما يتعلق بتفريغ 

الشحنات، توفير المعلومات فيما يتعلق بخدمات النقل البحري، توفير المعلومات فيما 

ات النصح يتعلق بنقل الشحنات، توفير المعلومات فيما يتعلق بنقل البضائع، خدم

والمعلومات واإلستشارات فيما يتعلق بأي من الخدمات اآلنفة الذكر المتضمنة معلومات 

 67تتوفر عبر الوسائط اإللكترونية وصفحات الويب على اإلنترنت والواردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات أخرى .
 

لنماذج منح الطالب حقث خاص على االلوان الموضحة با -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -ابر تكنولوجيز ، انك 

 فى الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  72016ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  0255

 الواليات المتحده االمريكيه 

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات المتعلقة بخدمات النقل  - 67الفئة 

ية التى تشمل المعلومات المتعلقة والحجوزات لخدمات النقل ، توفير المواقع االلكترون

بخدمات النقل والخدمات الوجستية والتوصيل وحجوزات النقل والخدمات اللوجستية 

وخدمات التوصيل ، نقل الركاب والسلع ، النقل ، تنسيق ترتيبات السفر لالشخاص 

ن والمجموعات ، خدمات التسليم ، توفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات بشأ

ترتيبات النقل للمسافرين ، توفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات فى مجال 

النقل ، توفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات المتعلقة بخدمات النقل 

والحجوزات لخدمات النقل ، توفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات المتعلقة 

وفير المواقع االلكترونية التى تشمل المعلومات المتعلقة بخدمات بترتيبات السفر ، ت

النقل واوقات حركة المرور والسفر ، توفير المعلومات المتعلقة بالتخطيط والحجز 

للسفر والنقل عبر الوسائل االلكترونية ، توفير المعلومات المتعلقة بحركة المرور 

خدمات النقل والتسليم و تحديدا مراقبة وازدحام حركة المرور ، نقل السلع وتسليمها ، 

وادارة وتعقب نقل االشخاص وتسليم السلع والطرود ، مراقبة وادارة وتعقب وسائل 

النقل فى حال العبور )الترانزيت( ، نقل الركاب والسلع ، ترتيب السفر ، ترتيب السفر 

، تغليف وتخزين وتحديدا ترتيب السفر للمسافرين، توفير المعلومات بشأن النقل والسفر 

 67السلع بالفئة 
 

وغيرها 945491العالمة 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه شركة محدودة المس -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  4616 - 72720ريد بى ال فى جى ، ميل فالى كاليفورنيا  66

 االمريكيه

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات نقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر، خدمات  - 67الفئة 

الت والسياحة، خدمات تنظيم الرحالت السياحية وحراسة المسافرين ونقل الرح

المسافرين، خدمات تشغيل الكراجات وتأجير أماكن وقوف السيارات وخدمات مواقف 

 67السيارات وتأجير السيارات، خدمات حجز المقاعد السفرية والحجز للسفر." 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1219077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده   -فيزا تايتنز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6مدينة   -حدائق االهرام  -ن 065

 67 : المةــــــات العـــفئ
 

ر لالشخاص المسافرين الى الخارج ترتيبات تاشيرات السفر ووثائق السف - 67الفئة 

 67بالفئه رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21جميع خدمات الفئة  - 21الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -على االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -مصر للمنشأت السياحية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  4شقة رقم  -الزمالك   -لوسطى شارع الجزيرة ا 20

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214027 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -تشيفرون انتيالكتول بروبرتى ال ال سى  

 طبقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

متحدة الواليات ال - 72526بوللينجر كانيون روود ، سان رامون ، كاليفورنيا  6110

 األمريكية 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  21التزويد بمعلومات فى مجال النفط وانتاج وتكرير الغاز الطبيعي فئة  - 21الفئة 

 غيرها
 

495954العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الشركة العصرية  للتوريدات العامة  -عبد الحميد علي محمد الزواوي وشريكته 

 شركة  توصيه  بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينة السالم   -ش امين ابو زيد  46

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21خدمات رش القطيفة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

على حدى  eاالشتراطات        :      التنازل عن حرف اى  
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة مناجم لالستثمارات التعدينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -الدور الثالث  - 2شقه  -ش الطيران  66

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21التنقيب عن المعادن الوارد بالفئة  - 21الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش  م م  -شركة الماسة للتأجير ومعالجة المياة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فهمى النزهة مصر الجديدة شارع عبد العزيز 29

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21معالجة المياه الواردة بالفئة  -تأجير اجهزة ومعدات معالجة وتنقية المياه  - 21الفئة 

 دون غيرها
 

----------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الحفر الوطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الحرة العامة االسكندرية

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

د مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعه
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1475962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/4106 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة  -ماجد الفطيم القابضه ) ش ذ م م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده دبى, - 042220ص ب 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

االنشطه الرياضيه والثقافيه. والواردة  -الترفيه  -التدريب  -التعليم والتهذيب  - 20الفئة 

 دون غيرها  20بالفئة 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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1649090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4105 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ومنطقة خدمات ) ب ( بالمرحلة  66،  66،  59،  56،  55،  52م قويسنا القطعة 

 المنوفية  -االولى بمنطقة مبارك الصناعية 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20مات الفئة جميع خد - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1647625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/10/4106 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة خيريه  -كورا بورا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المجاورة السادسه - شارع المعراج  6152

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1655620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/4109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -المدرسة المصرية للغات  -جاب الله وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر اول -الحى السابع   -ش البرامكة  92بلوك  4قطعه 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20مدارس الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

كال على حدى  SmPO:      التنازل عن الحروف اى ايه آى اس     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 - 766عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1666267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/14/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  0779لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  6/ 65موقع رقم 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20كافة الخدمات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با-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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1667226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/12/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الممتاز وشركاة  -ادفانسد تريننج جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -صر مدينة ن -الحى الثامن  - 6م  -ش ابن النفيس  06 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20تدريب الوارد بالفئه  - 20الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1696602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/19/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أردنية  -المؤسسة العربية للتنمية المستدامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األردن -عمان  -جبل النظيف  - 2مبنى رقم  -شارع نظمى عبد الهادي 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

عليم ( التوجية االكاديميات ) للتربية والتعليم ( خدمات النوادى ) للترفية أو الت - 20الفئة 

معلومات عن  -دورات دراسية بالمراسلة  -) للتدريب ( تنظيم وادارة الحلقات الدراسية 

انتاج االفالم ) بخالف ما كان منها من افالم  -االمتحانات التعليمية  -التربية والتعليم 

دمات خ -تنظيم وادارة منتديات تعليمية شخصيا  -الدعاية ( تنظيم دروس للياقة البدنية 

تنظيم المباريات او المنافسات ) للتعليم او الترفية ( تنظيم المعارض  -مكتبات االعارة 

التدريب العملى )  -تنظيم المباريات الرياضية  -لالغراض الثقافية او التعليمية 

 -التعليم  -استعراض ( تنظيم وادارات الحلقات الدراسية تنظيم المعسكرات الرياضية 

التوجية المهنى )  -الدروس الخصوصية  -خدمات التدريس  -والتعليم خدمات التربية 

تنظيم وادارة ورشات العمل )  -نصائح تعليمية او تدريبية ( اعادة التدريب المهنى 

 دون غيرها 20تدريب ( فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1697976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/00/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة فى سوق ابو  -الف لالستشارات التعليمية ذ م م 

 ظبى بامارة ابو ظبى ، بدولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رات العربية المتحدةاالما -،  ابوظبي 004461ص.ب. 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تعليمية؛ تنظيم وإجراء الدورات والحلقات الدراسية وورش العمل  - 20الفئة 

والندوات والمؤتمرات والمعارض والدروس في مجاالت األعمال والعمليات التجارية 

عليمية في مجاالت األعمال وتوزيع ونشر مواد الدورات المتعلقة بها؛ تطوير المواد الت

والعمليات التجارية؛ عقد فصول دراسية وورش عمل وحلقات دراسية وتدريب ودروس 

خصوصية واختبارات عبر اإلنترنت؛ تقديم خدمات التعليم عن طريق منصة برمجية 

تعمل بالذكاء االصطناعي؛ تقديم خدمات تعليمية عن طريق منصة برمجة للتعلم اآللي؛ 

التعليم الرقمية عن طريق نموذج تعليمي قائم على التكنولوجيا الشاملة  تقديم خدمات

ويعمل بالذكاء االصطناعي؛ تقديم خدمات تعليمية عن طريق نماذج ومنصات تعلم 

مواضيعية متعددة التخصصات؛ خدمات التدريس والتدريب المقدمة من خالل 

يات القائمة على على الذكاء التكنولوجيا التحويلية واألدوات والنماذج ومنصات البرمج

االصطناعي؛ تقديم التعليمات في مجال مهارات التعلم والتواصل وتنظيم الفكر 

واستنساخ المعلومات؛ تقديم الحلقات الدراسية وورش العمل والدورات والمؤتمرات 

والمواد التعليمية بما في ذلك المحتوى النصي والصوتي والفيديو والمحتوى المتدفق في 

مهارات التعلم والتواصل وتنظيم الفكر واستنساخ المعلومات؛ خدمات تعليمية في  مجال

شكل تقديم دورات تعلم حاسوبية عبر اإلنترنت للتعليم وتوزيع مواد الدورات المرتبطة 

بها؛ إنشاء المحتوى التعليمي ونشره وتقديمه لآلخرين في شكل إلكتروني في نطاق 

هج الدراسية ومواد الدورات واألدلة والنصوص محتوى الوسائط المتعددة والمنا

التعليمية وأدوات التعلم في مجاالت الرياضيات والعلوم والهندسة والعلوم اإلنسانية 

والعلوم االجتماعية والمهن واللغات؛ تقديم رسائل إخبارية عبر اإلنترنت ومدونات 

حتوى وسائط متعددة تتضمن معلومات في مجاالت التعليم والتكنولوجيا؛ توفير مكتبة م

عبر اإلنترنت تتضمن مواد في نطاق محتوى الدورات التدريبية ومواد المناهج 

الدراسية ووسائل اإلعالم الرقمية وأدوات التعلم في مجاالت األعمال والرياضيات 

والعلوم والهندسة والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والمهن واللغات؛ خدمات المكتبة 

توفير التحضير لالختبارات ودورات أكاديمية في المراحل االبتدائية والثانوية الرقمية؛ 

والتخرج وما بعد التخرج؛ توفير قواعد بيانات حاسوبية وإلكترونية وعبر اإلنترنت في 

مجال التعليم؛ نشر المجالت اإللكترونية وسجالت الويب التي تتضمن محتوى أنشأه 

تعليمية؛ خدمات النشر، أي نشر المطبوعات المستخدم أو محتوى محدد ألغراض 

اإللكترونية لآلخرين في مجال التعليم؛ إنشاء المحتوى التعليمي ووضعه وإنتاجه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

168 

 

 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 - 769عدد 

وتوزيعه؛ تقديم معلومات تعليمية سمعية بصرية عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ تقديم 

تعليمية المعلومات عبر شبكة الكمبيوتر العالمية في مجال التعليم؛ نشر منشورات 

إلكترونية عبر اإلنترنت )غير قابلة للتحميل(؛ توفير المعلومات المتعلقة بالتعليم؛ نشر 

المجالت الدورية؛ توفير النشرات اإلخبارية على اإلنترنت والمدونات المتعلقة بالتعليم؛ 

تطوير المواد التعليمية المطبوعة لآلخرين في مجاالت األعمال والرياضيات والعلوم 

دسة والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والمهن واللغات؛ توفير المعلومات عبر والهن

اإلنترنت فيما يتعلق بالتعليم والبرامج التعليمية والحلول التعليمية القائمة على الذكاء 

 20االصطناعي. بالفئة 
 

ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1627225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةذات مسؤلية محدوده-اكاديمية يوسى ماس العالمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-مصر الجديده -شارع الحجاز  22

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1627226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده  -مية اكاديمية يوسى ماس العال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع الحجاز  22

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -شكرية محمد احمد جنيد الوكيل  -الوكيل للخدمات المحمول  )صيانة( 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -اجا  -العدوى احمد قنديل  بملك / نشوى -جورجينا   -ش حازم دياب  4

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20صيانة المحمول الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

كال على حدى  TSBPVS OSNLPASOالمحمول  
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1672252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/19/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سكويدز للفنون البصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  - 04شقة  -  5الدور  -ش عبد العزيز سليم  7

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20المونتاج والجرافيك الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676467 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -القابضة لالستثمارات المالية ش م م  شركة جيمناي ايجيبت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صبور  -شركة األهلى للتنمية العقارية )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -ي , مركز المدينة التجمع الخامس , القاهرة الجديدة القطاع الثان 471قطعة 

 مصر العربية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات رياضية خدمات ترفيهية خدمات ثقافية وجميع الخدمات واردة بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها 20
 

------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  - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    1677265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تروي استريت جوهانسبرج جوتينغ جمهوريه جنوب افريقيا  05

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛  - 20الفئة 

الخدمات الخيرية؛ الخدمات الخيرية، بما في ذلك اإلرشاد والتوجيه األكاديمي والتعليم 

والتدريب؛ تنظيم وإدارة المناسبات الترفيهية، والمناسبات الرياضية، والمناسبات 

الخيرية؛ خدمات التمرين والتدريب؛ خدمات تدريب التمكين التعليمية لألغراض 

الحياتي )اليف كوتشينج(؛ خدمات اإلرشاد والتوجيه والدعم؛ توفير المنشورات 

اإللكترونية ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت؛ توفير الخدمات التعليمية عبر منتدى على 

 دون غيرها 20اإلنترنت.فئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -كال على حدة  moiral YfFAalirfAالتنازل عن االشتراطات        :      

984994العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر للمنشأت السياحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 4شقة رقم  -الزمالك  -رع الجزيرة الوسطى شا 20

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع خدمات الفئة  - 20الفئة 
 

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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211274 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المصرية التركية للمنشات السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور االول من مول جناكليس قسم الرمل االسكندرية 2/7/01المحل رقم 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  20هى وجميع الخدمات الواردة بالفئةالخدمات الترفيهية خدمات المال - 20الفئة 

 غيرها
 

--------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -طارق ابراهيم محمود ابوحسين  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -ملك والده   -شارع مسجد محمود جمعه  -البصارطه  -دمياط  

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20التدريب والخدمات التعليميه والتنميه البشريه الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1211724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

61/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدوده ال  -شركة الطارق للتدريب  

 مسؤليه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينه نصر اول   -ش ابو داوود الظاهري  21

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20البشريه الواردة بالفئة رقم التدريب والخدمات التعليميه والتنمه  - 20الفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -دريه مطروح طريق اسكن 6245الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير    -العرب الدولى 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -ليدر جيم  -ايهاب عبد الرحمن محمد قائد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الم    عارف نوران  االول ش عبد الس 417

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20صاله رياضه الفئه  - 20الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة شخص واحد ذات مسئوليه محدودةوفقا الحكام القانون  -اباظة لاللعاب الترفيهية 

 والئحته التنفيذية  0720لسنة  057رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهرة الجديده  -ف  025جاردينيا هايتس ابو الهول سابقا بدروم قطعه 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20حدائق حيوانات وسيرك حيوانات والعاب ترفيهيه بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

183 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1212767 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة   -شركة األهلى للتنمية العقارية )ش.م.م( حسين فايق صالح صبور  

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطاع الثاني ,مركز المدينة   ,القاهرة الجديدة ,القاهرة  471القطعة 

 20 : ةالمــــــات العـــفئ
 

خدمات رياضية, خدمات ترفيهية , خدمات ثقافية , وجميع الخدمات واردة  - 20الفئة 

 ( دون غيرها 20بالفئة )
 

-----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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

ى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا ام ب

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى  -) ام بى سى ( الطابق الخامس  cbiمبنى 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية والثقافية ، تنظيم " التعليم  - 20الفئة 

مسابقات الجمال ، حجز المقاعد للعروض المسرحية ، عروض سينمائية ، خدمات 

التصوير الرقمي ، إعادة تسجيل الصوت ، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم ، 

ا لغايات الدعاية واإلعالن ، عرض إنتاج األفالم ، خدمات العروض بخالف ما كان منه

تمثيليات حية ، التصوير بالميكروفلم ، تأجير األفالم السينمائية ، توفير تجهيزات دُور 

السينما ، خدمات مراسلي األنباء ، تقديم التقارير المصورة ، التصوير الفوتوغرافي ، 

يون ، إنتاج تنظيم حفالت )ترفيه( ، إنتاج وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفز

العروض المسرحية ، إنتاج أفالم الفيديو ، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون ، الترفيه 

اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي ، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية ، 

خدمات ستديوهات التسجيل ، توفير تسهيالت الترفيه ، تأجير معدات إرسال واستقبال 

ر كاميرات الفيديو ، تأجير األفالم السينمائية ، تأجير أجهزة اإلضاءة الصوت ، تأجي

للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون ، تأجيربروجكترات )آالت عرض( وملحقاتها ، 

تأجير مشاهد العرض ، تأجير مسجالت الصوت ، تأجير كاميرات الفيديو ، تأجير 

اإلذاعية والتلفزيونية ، استديوهات أشرطة الفيديو ، خدمات كتابة السيناريو والبرامج 

سينمائية ، ترجمة األفالم ، نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن ، 

اإلنتاج المسرحي ، خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه( ، توقيت المناسبات الرياضية ، 

، تنظيم  ترجمة ، إعداد أشرطة الفيديو ، إنتاج أفالم الفيديو ، تسجيل أشرطة الفيديو

المباريات )ترفيه( ، خدمات موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية ، تنظيم الترفيه 

الموسيقي والمرئي ، خدمات الترفيه السمعي ، خدمات تقديم عروض سمعية بصرية 

لغايات الترفيه ، الترفيه التفاعلي ، تنظيم األحداث الترفيهية ، إعداد البرامج الترفيهية 

هيالت للترفيه ، خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر ، خدمات للبث ، توفير تس

األلعاب المقدمة مباشرة )من شبكة حاسوب( أو من خالل شبكة اتصال أخرى ، توزيع 

مسلسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية مستقلة ، إخراج برامج اإلذاعة 

و أو التلفزيون ، توفير المطبوعات اإلكترونية والتلفزيون ، خدمات برامج األنباء للرادي
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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 - 769عدد 

الفورية )غير القابلة للتنزيل( ، نشر الكتب ، نشر الكتب والصحف االلكترونية الفورية 

، توفير معلومات عن األنباء ، الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو 

جمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية االستجمام ، عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية لل

أو تعليمية ، التوجيه المهني )نصائح تعليمية أو تدريبية( ، التدريس في الفضائل 

االجتماعية ، نشر المستندات في مجال التدريب والشؤون االجتماعية ، خدمات التربية 

ر الشخصي والتعليم المتعلقة بتنمية القدرة الفكرية والعقلية لألطفال ، دورات التطوي

والتدريب ، خدمات التربية والتعليم المتعلقة بالمحافظة على البيئة ، تنظيم وإدارة 

الحلقات الدراسية والحفالت الموسيقية واالجتماعات والمؤتمرات والمعاهدات والندوات 

وورشات العمل والعروض التفسيرية والعروض والمعارض والمهرجانات 

تعليمية وترفيهية وثقافية ورياضية ، الخدمات  واالستعراضات والسمينار لغايات

الخيرية تحديداً التعليم والتدريب ، أفالم عروض تفسيرية لغايات تدريسية ، تنظيم 

فعاليات مجتمعية رياضية وتعليمية وثقافية ، تعزيز الوعي العام بشأن القضايا واألسباب 

العمل والسمينار فيما يتعلق التي تهم مجتمعنا ودعم الجمعيات الخيرية ، إدارة ورشات 

بالوعي العام ، تنظيم خطط تدريب الشباب ، خدمات التعليم والتدريب المتعلقة بالصناعة 

، تعزيز الوعي العام والمسؤولية االجتماعية لتنمية الشباب وااللتزام بالبيئة والتعليم 

نطاق مساهمتهم ودعم ريادة األعمال والقضايا االنسانية ، تعزيز الوعي العام وتوسيع 

دون  20في المجتمع وتقوية هذه العالقة ، تعزيز الوعي العام بالقضايا البيئية"فئة 

 غيرها
 

485963العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة الدولية لاللعاب الترفيهية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -شارع محمد مقلد   62

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20خدمات ترفيهيه الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

:      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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -دعاء الزهراء محمود طاهر محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظه االسكندريه  -قسم باب شرق  -ه شارع بورسعيد االبراهيمي 064

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20خدمات الفئه  - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

اس دى اس مركز علوم التنمية التدريب  -حسام ابراهيم ابراهيم العدوى وشركائة  

 شركة تضامن  -واالستشارات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدنية نصر  -متفرع من مكرم عبيد   -ش معز الدولة  6

 20 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 20التدريب واالستشارات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفه طبقا لقوانين واليه  -أوبيرج ريزورتس ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  4616 - 72720ريد بى ال فى جى ، ميل فالى كاليفورنيا  66

 االمريكيه

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛  - 20الفئة 

توفير المرافق والمعلومات الترفيهية والرياضية؛ تنظيم األنشطة الترفيهية؛ توفير 

المناطق الترفيهية؛ تنظيم المناسبات الترفيهية؛ الخدمات الترفيهية؛ توفير المعلومات 

توفير خدمات النوادي الصحية وصاالت الرياضية البدنية )الجمنازيوم(؛  الترفيهية؛

خدمات النوادي الترفيهية؛ خدمات المعارض الفنية؛ توفير تسهيالت ومرافق الكازينو 

 20)مرافق القمار( للمقامرة؛ تنظيم االجتماعات والمؤتمرات والمعارض. بالفئة 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1657261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/4109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاضعة لقوانين المانيا والتهدف للربح  -جلوبال بروجكت بارتنرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -برلين  01009 -06شارلوتنستستر  

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24الخدمات الوارده بالفئه رقم جميع  - 24الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1624125 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/4102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -جت فيتيد ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  51060، الدور االول والثانى ، جونستون ، ايوا  26ان. دبليو شارع  6065

 الواليات المتحده االمريكيه 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 24الفئة 

تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج  التحاليل واألبحاث الصناعية،

الحاسوب، خدمات النسخ اإلحتياطي عن بعد للحاسوب، خدمات النسخ اإلحتياطي 

للبيانات من أجهزة االتصاالت عن بعد وأجهزة النطاق العريض المحمولة، مراقبة 

ذكية وأجهزة جودة أجهزة التلفزيون واألجهزة الالسلكية المحمولة وبالتحديد الهواتف ال

الحاسوب اللوحية، خدمات الدعم التقني التي تتعلق بتحديث وصيانة تطبيقات البرامج 

لألجهزة المحمولة، خدمات الدعم التقني التي تتعلق بتحديث وصيانة تطبيقات البرامج 

ألجهزة التلفزيون، خدمات الدعم التقني التي تتعلق بالتشخيص والبحث عن العيوب 

جهزة الالسلكية المحمولة وبالتحديد الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب لمعالجتها في األ

اللوحية، خدمات الدعم التقني وبالتحديد البحث عن العيوب لمعالجتها برامج تطبيقات 

الهاتف النقال، خدمات الدعم التقني التي تتعلق بتشخيص والبحث عن العيوب لمعالجتها 

برامج تطبيقات الهاتف النقال لآلخرين، توفير في أجهزة التلفزيون، تقييم واختبار 

استخدام برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للتحميل المسبق ومعالجة الهواتف النقالة 

والهواتف الذكية والهواتف النقالة والمحمولة والحواسيب المحمولة والحواسيب اللوحية 

اإللكترونية الالسلكية  وأجهزة التلفزيون والمساعدات الشخصية الرقمية واألجهزة

الرقمية المحمولة باليد، توفير البرامج غير القابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات وتوزيع 

برامج إنتاج الحاسوب المحملة مسبقًا على الهواتف النقالة والهواتف الذكية والهواتف 

فزيون النقالة والمحمولة والحواسيب المحمولة والحواسيب اللوحية وأجهزة التل

والمساعدات الشخصية الرقمية واألجهزة اإللكترونية الالسلكية الرقمية المحمولة باليد، 

توفير الدعم التقني وبالتحديد خدمات النصح التقنية المتعلقة باستخدام وإصالحات 

وتطوير وصيانة الهواتف النقالة والهواتف الذكية والهواتف النقالة والمحمولة 

والحواسيب اللوحية وأجهزة التلفزيون والمساعدات الشخصية والحواسيب المحمولة 

الرقمية واألجهزة اإللكترونية الالسلكية الرقمية المحمولة باليد واإلكسسوارات 

والملحقات التابعة لها، توفير اإلستخدام المؤقت لبرامج اآلمر الصوتي غير القابلة 

مج غير القابلة للتنزيل على للتنزيل على اإلنترنت، توفير اإلستخدام المؤقت لبرا

اإلنترنت إلدارة وإرسال البيانات، توفير اإلستخدام المؤقت لبرامج غير القابلة للتنزيل 

على اإلنترنت لتسجيل وعرض وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات، توفير اإلستخدام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

خدمات دعم المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة والمحمولة والالسلكية، 

تقنية المعلومات، توفير الدعم التقني، خدمات االستشارات والنصح المتعلقة بالخدمات 

 دون غيرها. 24المذكورة أعاله والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  61بيلدينج نمبر  6/اف نمبر 4 1165رووم بى 

 بيكين بى ار .الصين 011120

 65 : ةالمــــــات العـــفئ
 

خدمات استشارية  -خدمات تحليل البيانات  -خدمات صيانة برامج كمبييوتر  - 24الفئة 

تتعلق بتصميم وتطوير واستخدام برامج الكمبيوتر واالجهزة المستخدمة لتحليل البيانات 

خدمات استشارية فيما يتعلق بتصميم وتطوير برامج واجهزة الطمبيوتر الدارة  -

ج ومراقبة وتحسين واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت المتقدمة وتحليالت البيانات واستخرا

خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل الدارة  -البيانات والتسويق 

واستخراج ومراقبة وتحسين واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت المتقدمة وتحليالت البيانات 

( MaaS( وخدمات تطوير البرمجيات ) SaaSات ) خدمات البرمجي -والتسويق 

( جميعها تشتمل على برامج الدارة واستخراج ومراقبة XaaSوخدمات البنية التحتية ) 

وبيانات تحليالت التسويق  -وتحليالت البيانات المتقدمة  -وتحسين واالحتفاظ بالبيانات 

برمجيات وايجاد الحلول خدمات تصميم وهندسة ال -خدمات استخراج وتحليل البيانات  -

خدمات تزويد التطبيقات لالجهزة  -التكنولوجية المخصصة فى مجال تحليل البيانات 

المحمولة وهو استضافة التطبيقات والبرامج وادارتها وتطويرها وصيانتها فى مجاالت 

خدمات توفير االستخدام المؤقت للبرامج والتطبيقات غير القابلة -االعالن والتسويق 

زيل عبر االنترنت المخصصة للهاتف المحمول وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة للتن

 وال ترد ضمن فئات اخرى 24
 

------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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/16/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -نك إ  -ديبوى سنثيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وارسو آى  -الواليات المتحدة    - 26520اورثوباديك  درايف ، وارسو ، انديانا  911

 26520ان 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الدعم الفني لألنظمة اآللية الجراحية؛ خدمات البرمجيات كخدمة  - 24الفئة 

(SAASالتي تض ) م برمجيات تستخدم في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في تكوين

غرسات جراحة تقويم العظام حسب الطلب، وتعيين مواقع مكونات تقويم العظام أثناء 

الجراحة، والتخطيط قبل الجراحة والتحليل أثناء جراحة تقويم العظام؛ خدمات 

لب التعويضية على ( التي تضم برمجيات لتراكب القواSAASالبرمجيات كخدمة )

الصور اإلشعاعية وإجراء قياسات على الصور وقوالب الموضع النموذجية؛ خدمات 

االستشارة في مجال أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات والحوسبة السحابية في مجال جراحة 

تقويم العظام، واالستشارات في مجال تصميم الجناح الجراحي لجراحة تقويم العظام، 

واستمثال العمليات الجراحية لتقويم العظام؛ برمجيات غير قابل للتنزيل وغرفة العمليات 

تستخدم من قبل مرضى جراحة تقويم العظام قبل الجراحة وبعدها؛ برمجيات غير قابلة 

للتنزيل تتيح لمقدمي الرعاية الصحية التعامل مع مرضى جراحة تقويم العظام وتقسيمهم 

 24ة رقم ومراقبتهم قبل الجراحة وبعدها.بالفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1676491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  46ش  061

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع خدمات الفئة  - 24الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1677964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صبور )ش.م.م( شركة مساهمة مصرية -شركة األهلى للتنمية العقارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثاني , مركز المدينة التجمع الخامس , القاهرة الجديدة  471قطعة 

 مصر العربية

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

مات العلمية والتقنية المتعلقة بالبناء والتشييد والمقاوالت خدمات الخد - 24الفئة 

االستشارات الهندسية االستشارات المعمارية خدمات رسم وتصميم مخططات االنشاء 

وجميع االستشارات الهندسية المتعلقة بالبناء والتشييد والمقاوالت وجميع الخدمات 

 دون غيرها 24واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1214070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -روبه مول التجارى الع -طريق اسكندريه مطروح  6245الكيلو 

 االسكندريه  -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 24الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ريسرش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  55715وتا فرست استريت اس دبليو  ، روشيستر ، مينيس 411

 االمريكية 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير موقع ويب خاص باألعضاء فقط يضم تقنية تمكن المستخدمين من  - 24الفئة 

تنزيل معلومات تثقيفية حول المرضى والوصول إلى األخبار والمعلومات الطبية في 

الخدمات التشغيلية والمالية والتميز في  مجال تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق

رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية ورعاية المرضى؛ توفير موقع تفاعلي 

لألعضاء فقط يضم تقنية تتيح للمستخدمين طلب االستشارات من مزود إلى مزود فيما 

يتعلق بالرعاية الصحية ورعاية المرضى واالختبارات الطبية وتشخيص الحاالت 

بية واألمراض ومعالجتها والجراحة والتعافي واإلخراج من المستشفى والوصول الط

إلى نتائج االختبارات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير الطبية فيما يتعلق بما سبق؛ 

تقديم الخدمات االستشارية وخدمات الحاسوب وتوفير المواقع اإللكترونية واألخبار 

برمجيات الحاسوب غير القابلة للتنزيل في مجاالت  والمعلومات على اإلنترنت وتوفير

الطب والعناية بالصحة والعافية؛ خدمات البحث وتطوير المنتجات الجديدة لآلخرين؛ 

خدمات الفحوصات المخبرية الطبية؛ خدمات البحوث العلمية؛ خدمات التجارب 

التكنولوجيا السريرية؛ خدمات األبحاث البيولوجية؛ الخدمات االستشارية في مجاالت 

الحيوية وخدمات البحث والتطوير الصيدالني وخدمات الفحوص المخبرية 

والتشخيصات وعلم الوراثة الدوائي؛ الخدمات االستشارية في مجال جمع العينات 

المختبرية وإجراءات المعالجة وتطوير االختبارات والمنهجيات المخبرية الجديدة 

 دون غيرها 24لمختبرات.الواردة بالفئة رقم ومراقبة جودة المختبر وتصميم مرافق ا
 

59995االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سرشمايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  55715فرست استريت اس دبليو  ، روشيستر ، مينيسوتا  411

 االمريكية  

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب  - 24الفئة 

اتف الذكية والهواتف الخلوية واألجهزة النقالة األخرى اللوحية العاملة باللمس والهو

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات في المجاالت الطبية 

والعناية بالصحة والعافية ومجاالت الصحة العقلية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة 

لة باللمس والهواتف الذكية للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العام

والهواتف المحمولة لتمكين المستخدمين المسجلين من طلب االستشارات من مزود إلى 

مزود والوصول إلى نتائج االختبارات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير فيما يتعلق 

بما سبق؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة 

باللمس والهواتف الذكية والهواتف المحمولة لتمكين المستخدمين المسجلين من 

المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت وتحديداً: الحضور والمشاركة في 

المؤتمرات الحية والمؤتمرات التفاعلية ومشاهدة مقاطع الفيديو حول الجوالت الكبرى 

الت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ الوسائط المؤرشفة؛ برمجيات الحاسوب في مجا

الرقمية وتحديداً: أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً والتسجيالت السمعية والبصرية 

القابلة للتنزيل التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ 

ات لوحات النقاش القابلة للتنزيل ومنشور 6وتسجيالت ام بيه  6ملفات ام بيه 

اإللكترونية والبث الشبكي والندوات المنعقدة عبر االنترنت والبث الشبكي لعرض 

( دون 7معلومات في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية الـــوارده بالفئة )

 غيرهـــــا
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4212بوكس  -ويللو هاوس كريكيت سكوير بى او  -تى اتش فلوور  2سكوتيا سنتر 

 جزر كايمان 0-0004جورج تاون جراند كايمان كيه واى 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 24لفئة ا

التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر وجميع 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 24الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1216267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دورا جروب ليمتد.شركة ذات مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كونوت روود ويست شيونغ  42بيلدينج -/اف وايسون كوميركال 2. 201فالت /ار ام 

 وان هونج كونج

 24 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خدمات البحوث التكنولوجية، خدمات التصميم الصناعي، برمجة الكمبيوتر،  - 24الفئة 

تصميم برامج كمبيوتر، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين، تفعيل 

مواقع اإلنترنت، استشارات تصميم المواقع، خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات، 

توفير معلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة عبر موقع الويب، تصميم خدمات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 24الفنون التخطيطية وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4212بوكس  -ويللو هاوس كريكيت سكوير بى او  -تى اتش فلوور  2سكوتيا سنتر 

 جزر كايمان 0-0004جورج تاون جراند كايمان كيه واى 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 24ة الفئ

التحاليل واألبحاث الصنـاعية، خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر وجميع 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 24الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 769عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

46/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بريفيل بي تي واي ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4105جراوند فلور االسكندرية, ان اس دبيليو  051بيرك رود,سويت  091-021

 استراليا

 24 : مةالــــــات العـــفئ
 

برامج غير قابل للتنزيل للوصول إلى قاعدة بيانات وصفة؛ توفير استخدام  - 24الفئة 

مؤقت للبرامج عبر اإلنترنت غير القابلة للتنزيل للوصول إلى قاعدة بيانات الوصفات؛ 

قواعد بيانات الكمبيوتر في مجال الطبخ؛ إنشاء وصيانة سجالت الويب )المدونات( 

يستضيفون سجالت الويب )المدونات( ؛ إنشاء وتصميم وصيانة  لآلخرين الذين

واستضافة صفحات الويب ومواقع الويب؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة 

للتنزيل عبر اإلنترنت لتمكين المستخدمين من برمجة الصوت والفيديو والسمعية 

في ذلك البرامج  البصرية والبصريات وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة، بما

المتعلقة بالترفيه ؛ صيانة برامج الكمبيوتر الخدمات االستشارية والدعم والمعلومات 

 دون غيرها 24والخدمات االستشارية المتعلقة بما ورد أعاله. الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215152 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

42/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -هواوي تكنولوجيز ، كو .،  ال تى دى. 

 طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، هواوي ادمنستريشن بيلدينج ، بانتان ، لونجانج ديستريكت ، شينزين ، قوانغدونغ 

 ، جمهورية الصين الشعبية 502047

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

"دراسات المشاريع التقنية؛ البحث وتطوير منتجات جديده لآلخرين؛ تصميم  - 24الفئة 

برامج الكمبيوتر؛ تحديث برامج الكمبيوتر؛ إسترجاع بيانات الكمبيوتر؛ صيانة بيانات 

حميل )تنصيب( أنظمة الكمبيوتر؛ تحويل بيانات الكمبيوتر؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ ت

برامج الكمبيوتر ومعلوماته ]تحويل غير مادي[؛ تأجير خوادم الشبكة؛ خدمات حماية 

الكمبيوتر من الفيروسات؛ توفير محركات البحث لإلنترنت؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر 

تخزين البيانات عن طريق الوصول عن بعد؛ النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ 

اإللكترونية؛ الحوسبة السحابية؛ االستعانة بمصادر خارجية من مقدمي الخدمات في 

مجال تكنولوجيا المعلومات؛ فتح الهواتف المحمولة )الموبيالت(؛ خدمات تشفير 

البيانات؛ البرمجيات كخدمة؛ المعلومات عن األرصاد الجوية )أحوال الطقس(؛ التنبؤ 

 24بالفئة  باألحوال الجوية."
 

منح الطالب حق اسبقية -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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا 

 االمارات العربية المتحدةلقوانين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى  -) ام بى سى ( الطابق الخامس  cbiمبنى 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ، خدمات  - 24الفئة 

عية ، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر ، التحاليل واألبحاث الصنا

تفعيل مواقع اإلنترنت ، تطوير وتصميم وتحديث الصفحات الرئيسية ، تطوير التقنيات 

الجديدة لآلخرين ، تطوير برامج الوسائط المتعددة التفاعلية ، تطوير أساليب االختبار ، 

عية ، الخدمات المعمارية المتعلقة البحث والتطوير للمنتجات ، تطوير العمليات الصنا

بتطوير األراضي ، خدمات البحث والتطوير ، خدمات لتطوير أساليب االختبار ، 

خدمات تطوير مواقع الويب ، خدمات المشورة المتعلقة بالتلوث البيئي وحماية البيئة ، 

بيئي ، تجميع المعلومات المتعلقة بالبيئة ، خدمات االستشارات المتعلقة بالتخطيط ال

المحافظة على البيئة ، المراقبة البيئية لمناطق تخزين النفايات ومناطق المعالجة ، 

البحث في مجال حماية البيئة ، برمجة البرامج التعليمية ، خدمات التصميم ألنظمة 

العرض لألغراض الترويجية ، توفير المعلومات العلمية واالستشارات التقنية المتعلقة 

ائية ، خدمات المشورة المتعلقة بفعالية الطاقة ، االستشارات في مجال بالصناعة الكيمي

توفير الطاقة ، المراقبة البيئية لمعالجة النفايات ومناطق التخزين ، البحث المتعلق 

بتحليل النفايات ، توفير المعلومات والمشورة واالستشارات العلمية ، البحث والتطوير 

 دون غيرها 24لآلخرين ، األبحاث التقنية"فئة 
 

485968العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الحفر الوطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الحرة العامة االسكندرية

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 24جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1215572 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/04/4107 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 فى الواليات المتحدة األمريكية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  72016كاليفورنيا  -سان فرنسيسكو  -الطابق الرابع  -ماركت ستريت  0255

 الواليات المتحدة االمريكية 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات  - 24الفئة 

التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرمجيات الحاسوب؛ 

لة للتنزيل؛ توفير االستخدام المؤقت توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القاب

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتنسيق خدمات النقل والتسليم وتحديداً البرمجيات للجدولة 

واإلرسال اآللي للقوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن 

يات غير القابلة ووسائل النقل المائية والمركبات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمج

للتنزيل لقيادة القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن ووسائل 

النقل المائية والمركبات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل 

للتنسيق واإلشراك والحصول على خدمات النقل والتوصيل؛ توفير االستخدام المؤقت 

يات غير القابلة للتنزيل لتحليل النقل؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير للبرمج

القابلة للتنزيل لترتيب وتزويد وجدولة وإشراك وتنسيق وإدارة وحجز النقل والتسليم؛ 

توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتلقي طلبات النقل والتسليم 

ستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل للمالحة؛ توفير والرد عليها؛ توفير اال

االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل للحصول على خدمات تشارك 

القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن ووسائل النقل المائية 

حاسوبية غير القابلة للتنزيل والمركبات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات ال

المستخدمة من قبل مشغّلي القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق 

والسفن ووسائل النقل المائية والمركبات وركابها وركابها المحتملين لترتيب وإدارة 

تنزيل تقاسم االنتقال بالمركبات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة لل

للحصول على خدمات تقاسم االنتقال بالمركبات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

 24غير القابلة للتنزيل لحجز السفر. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  945498االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1216620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/10/4141 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حاتم محي محمد حسنين/ همر للديكورات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الهرم الجيزة 611

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24خدمات واعمال الديكورات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

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

 باستخدامها مجمعة 


