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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3260220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2322 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ايه دبليو ايه فود سليوشن ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -لجديدة مدينة برج العرب ا -المنطقة الصناعية الرابعة  - 8بلوك  2القطعة رقم 

 االسكندرية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

فى  03االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية والدعاية واالعالن بالفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها 03وجميع خدمات الفئة  29مجال الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد -عمرو مفيد كمال الديب    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  02

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات استشارات االعمال المهنية ، استشارات إدارة األعمال ، تجميع و  - 03الفئة 

تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب ، االستشارات االقتصادية و دراسات 

 الجدوى ، خدمات الدعايا و االعالن.
 

-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 - 969عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/39/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  - ANOIF -أحمد عصام سعد محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -حى الشرق  -بالدور الثالث مجمع السالم  0مدخل  22مكتب رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واللوحات االعالنية واالستيراد والتصدير والتوكيالت  - 03الفئة 

( فى مجال الفئه ) 03التجارية بوصفهم من األعمال التجارية وجميع خدمات الفئة )

22 ) 
 

لصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/39/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  - ANOIF -أحمد عصام سعد محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  - حى الشرق -بالدور الثالث مجمع السالم  0مدخل  22مكتب رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واالعالن واللوحات االعالنية واالستيراد والتصدير والتوكيالت  - 03الفئة 

 ( 22فى مجال الفئه )  03التجارية بوصفهم من األعمال التجارية وجميع خدمات الفئة 
 

الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

5 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -اسينشير جلوبال سوليوشنزو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرلندا   - 2بلن جراند قنال بالزا ، ابر جراند قنال ستريت ، د 0

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

إدارة العمليات التجارية وخدمات استشارات األعمال التجارية؛ خدمات  - 03الفئة 

استشارات تسويق األعمال التجارية؛ خدمات التعاقدالخارجي لألعمال التجارية؛ خدمات 

ل والدراسات االستقصائية؛ إدارة المشاريع فيما يتعلق بإدارة األعمال؛ أبحاث األعما

خدمات استشارات األعمال في مجاالت االبتكار في األعمال، وإدارة األعمال، وإدارة 

وتحويل العمليات التجارية، والعمليات التجارية والمبيعات؛ خدمات استشارات األعمال 

في مجاالت إدارة التغيير التنظيمي والمشتريات، سلسلة التوريد والجرد، الموارد 

البشرية، وتخطيط التحويل المرتكز على العمالء، واستراتيجيات التنمية الدولية التي 

تشكل الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وقدرات إدارة أداء المؤسسات، وإدارة 

المخاطر في المؤسسات، وتطوير الشركات المرتكز على القيمة والتنفيذ، واالندماج 

عمال، والممارسات االقتصادية والبيئية والمستدامة واالستحواذ على الشركات واأل

اجتماعيا للشركات؛ خدمات استشارات األعمال في مجاالت خدمة العمالء، وإدارة 

عالقات العمالء، والتسويق، وإدارة المحتوى، والتجارة اإللكترونية، ووسائل التواصل 

ء )مداومة العمالء(، االجتماعي، وإدارة األسماء التجارية، والتوزيع، وبرامج الوال

وتجارة التجزئة، واألزياء، ووسائل اإلعالم، والترفيه، وغير الهادفة للربح، واألعمال 

المصرفين، والتمويل، والرعاية الصحية، واإلدارة الصحية، والترويج والتوزيع؛ 

إستشارات إدارة األعمال وخدمات التعاقدالخارجي لألعمال التجارية للعمالء العاملين 

مجاالت السيارات، والمجاالت الصناعية، والبنية التحتية، والسفر، واألعمال  في

المصرفية، وأسواق رأس المال، والمجاالت الكيميائية، واالتصاالت، والسلع 

االستهالكية، واإللكترونيات، والتكنولوجيا، والطاقة، والخدمات المالية، والصحة 

والترفيه، والموارد، والتعدين، والخدمات والتأمين، وعلوم الحياة، ووسائل اإلعالم 

العامة والعمليات الحكومية، والمرافق العامة، وتثمين وتقييم المشاريع، وهي، تحليل 

 03التكاليف واألسعار. الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2322 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -فور جى لالستيراد والتصدير  -عبد الهادى متولى وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -القطامية  - 32ايجيكو  23عمارة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

والخاصة باالدوات  22و22فى مجال الفئات  03يراد والتصدير بالفئة االست - 03الفئة 

 الصحية واعمال السباكة
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3068293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/32/2328 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة تضامن -بوكس اوف روزس  -مريم عمر و شريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الحرية , مصر الجديدة , القاهرة  09

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

أعمال تجارية و الدعاية و االعالن ، خدمات البيع بالتجزئة و الجملة ،  - 03الفئة 

و الدعاية المباشرة علي شبكات الكمبيوتر ، خدمات االستيراد و  التسويق ، االعالن

،  26التصدير ، عرض السلع علي وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة على منتجات 

 على اوعيه الزهور 22
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3069622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/32/2328 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة جزر العذراء البريطانيه -شلهوب جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مين ستريت ، ص . ب  222انترتراست كوربوريت سيرفيسيز ) بى فى اى ( ليمتد ، 

 ، الجزر العذراء البريطانية  2223، رود تاون ، تورتوال ، فى جى  2322

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تجميع تشكيله من البضائع لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن  - 03الفئة 

من معاينتها وشرائها بسهوله )وال ينطوى ذلك على خدمة النقل( ، وقد تقدم مثل هذه 

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

واسطة االوساط االلكترونية ، مثل المواقع االلكترونية او برامج البريد المباشر او ب

 03التسوق التلفزيونيه بالفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/33/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ت مسئولية محدودةشركة ذا -النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  233ش  33

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات عرض السلع عبر وسائل االتصاالت والبيع بالتجزئة و خدمات  - 03الفئة 

ه االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن والتسويق الواردة بالفئ

 ( 23 - 28 - 22 - 9 - 3 - 0دون غيرها )فى مجال الفئات  03
 

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

969313بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/33/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ارابتك تريدينج  كوربوريشن ) اتكو انترناشيونال(  -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الحديقه الدوليه  -أ عمارت الشرق للتأمين  2 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 22-2فى مجال الفئات  03جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم   - 03الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف وعن الرسم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/36/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

نمبر وان (لتصنيع االحذية وعموم االستيراد شركة االخوة انترناشونال )اية ام اس 

 شركة تضامن  -محمد عبدة يوسف وشركاة  -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك  222طريق اسكندرية مطروح عقار مستجد -خلف بامبو البدر -الدراسية قبلى

 االسكندرية-ممدوح احمد محمد الجوهرى قسم العامرية 

 03 : مةالــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجية االعمال التجارية واالستيراد  - 03الفئة 

 23فى مجال الفئة  03والتصدير ويافطة المحالت التجارية وخدمات بيع التجزئة بالفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    3022222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/36/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة منطقة حرة  -اور شوب ئى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى االمارات العربية المتحدة  202032ص.ب.

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

توجية االعمال وتفعيل النشاط المكتبى خدمات الدعاية واالعالن وادارة و - 03الفئة 

 دون غيرها 03الوارد بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تى دى   -و انهوى وامى انفورميشن تكنولوجى ك 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انهوى  -خفى  -وانجشيانج رود  - 833نت انيميشن باس رقم  -  2فلور بيلدينج ايه  22

    203388الصين  -

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ية واإلعالن ، توفير المعلومات التجارية عبر موقع الويب ، خدمات الدعا - 03الفئة 

خدمات الوساطة التجارية، ترويج المبيعات ]لآلخرين[ ، توفير سوق على االنترنت 

للمشترين والبائعين من السلع والخدمات ، إدارة األعمال للرياضيين ، اعادات البيانات 

في قواعد بيانات الكمبيوتر ، تجميع من الكمبيوتر لآلخرين ، تحديث وصيانة البيانات 

مؤشرات المعلومات لألغراض التجارية أو إألعالنية ، خدمات البيع بالجملة والتجزئة 

والتي تشمل منتجات الصحة واللياقة البدنية ، واألجهزة اإللكترونية و قياس الوزن و 

ت البيع بالجملة اجهزة تتبع نشاط التى يمكن ارتداؤها و مستلزماتها ومالبسها ، ، خدما

والتجزئة عبر االنترنت التي وتشمل منتجات الصحة واللياقة البدنية ، واألجهزة 

اإللكترونية و قياس الوزن و اجهزة تتبع نشاط التى يمكن ارتداؤها و مستلزماتها 

 03ومالبسها. 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3020982 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

22/32/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -السعد فروت لفرز وتعبئة الحاصالت الزراعيه  -عبد القادر حسن عبد الله جوده 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندرية القاهرة  83الكيلو  232غرب النوباريه محطة  228القطعه رقم 

 البحيرة -كفر الدوار  -لك الطالب الصحراوى بم

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 02فى مجال الحاصالت الزراعية بالفئة  03االستيراد والتصدير بالفئة  - 03الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/38/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 2992لسنة  93والقانون رقم  2992لسنة  8وفقا الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم -كفر الجبل -سلطان سابقا متفرع من ش ترعة المنصورية شارع السادات  226

 الجيزة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

االستيراد والتصدير ويافطة المحالت والدعايه واالعالن واالعمال التجاريه  - 03الفئة 

 23 - 3فى مجال الفئات  03الواردة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    3023222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/38/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمريكيه. الواليات المتحده - 92323كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  2632

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التسويق والدعاية واإلعالن والترويج، توفير خدمات أبحاث السوق  - 03الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت وشبكات 

وشراء االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط اإلعالمي 

وسائل اإلعالم لآلخرين؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي خدمات الدعاية 

واإلعالن لتتبع األداء اإلعالني، وإلدارة وتوزيع وخدمة الدعاية واإلعالن، ولتحليل 

بيانات الدعاية واإلعالن، ولتقديم التقارير عن بيانات الدعاية واإلعالن، ولتحسين أداء 

ن؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق، وهي الدعاية واإلعال

تخصيص جهود الدعاية واإلعالن والتسويق لآلخرين؛ توفير المواقع والوسائل عبر 

اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين؛ الدعاية واإلعالن والتسويق والترويج لبضائع 

ر ومعدات الفيديو في المناسبات وخدمات اآلخرين عن طريق توفير معدات التصوي

الخاصة؛ توفير المواقع والوسائل عبر اإلنترنت للبث المباشر لفيديو األحداث 

الترويجية؛ تنظيم وإدارة المناسبات الخاصة لألغراض التجارية أو الترويجية أو 

ألغراض الدعاية واإلعالن؛ توفير أدلة األعمال عبر اإلنترنت التي تضم الشركات 

 جات وخدمات اآلخرين"والمنت
 

منح الطالب حق اسبقية-االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3026866 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/39/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصريه وفقا  -ما"  ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفا فار

 2992لسنة  93والقانون رقم  2992لسنة  8الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات ) سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية  226

 الجيزة   -

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03العالن واالعمال التجاريه الواردة بالفئة رقم الدعايه وا - 03الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/23/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 33230مينسوتا  -مينابوليس  0263تى بى اس -نيكولت مول  2333

 المتحدة االمريكية                                                                                             

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جر الكبيرة للبيع بالتجزئة وللبيع بالتجزئة عبر االنترنت فئة خدمات المتا - 03الفئة 

 دون غيرها
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/23/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، 33230، مينيا بوليس ، مينيسوتا  0263 -نيكوليت مول ، تى بى سى  2333

 الواليات المتحدة االمريكية

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

لبيع بالتجزئة إلكترونيا عبر اإلنترنت متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر ا - 03الفئة 

. فى مجال الفئات  03والتي تظهر تشكيله واسعة من البضائع االستهالكية الواردة بالفئة 

0  ،28  ،23 
 

 OCالتنازل عن  -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3029608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/23/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -.كوم ، انك   9ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 92032سي ايه  -اليتون افينيو ، بالو التو  232

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ات، إدارة البيانات، جمع خدمات متاجر البيع بالتجزئة، معالجة البيان - 03الفئة 

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

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

عن البيانات في الملفّات المحوسبة لآلخرين، خدمات اإلشتراك بقواعد بيانات 

صاالت عن بعد، تعزيز توعية المستخدمين حول السالمة ومنع الجرائم، خدمات االت

متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة 

ومعدات األمن والمراقبة والمعدات السمعبصرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

والترد  03الستهالكية لآلخرين والواردة بالفئة المتضمنة مجموعة واسعة من البضائع ا

 ضمن فئات أخرى.
 

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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةمصرى ا-فردى  -طارق احمد ابراهيم احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ناصيه ش محمد على العمرانيه جيزة

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03المعارض التجاريه الوارده بالفئه  - 03الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -فيروتك لالجهزة المنزلية  -شاهين حسين محمد محمود و شركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( 232الدور االول شقة ) 9222قطعة  9المقطم ش 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

وقصرها على  22،  9،  2فى مجال الفئات  03خدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 

 االجهزه الكهربائيه فقط
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/22/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -فيروتك لالجهزة المنزلية  - شاهين حسين محمد محمود و شركاه

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( 232الدور االول شقة ) 9222قطعة  9المقطم ش 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 9،  2فى مجال االجهزة الكهربائية فقط بالفئات  03الخدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 

 ،22 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3080282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/22/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه موسسه طبقا لقوانين واليه نيفادا  -اى ام دى بى كوم انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  98239تيرى افنيو ان سياتل واشنطن  223

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير دليل معلومات تجاري على الخط مباشرة، نشر مواد الدعاية واإلعالن  - 03الفئة 

لآلخرين عبر شبكة اتصاالت الكترونية، توفير دليل اعالني قابل للبحث على الخط 

ب مباشرة يضم منتجات وخدمات اآلخرين، خدمات ادارة قواعد البيانات، خدمات الطل

على االنترنت التي تضم االفالم والصور المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم 

السينمائية وبرامج التلفزيون والرسوم البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة 

الوسائط والفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من االعمال السمع بصرية، 

ى الخط مباشرة وبالتحديد توفير المعلومات المتعلقة توفير دليل معلومات االعمال عل

بمواقع/عناوين دور السينما، خدمات البحث المحوسب على االنترنت والطلب التي تضم 

االفالم والصور المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التلفزيون 

وسائط وغيرها من االعمال والرسوم البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة ال

السمعبصرية على شكل أشرطة فيديو وأقراص مضغوطة وأقراص فيديو رقمية 

والتنزيل الرقمي والبث الرقمي المباشر، خدمات الربط وبالتحديد توفير فرص تبادل 

المعلومات والمحادثة حول مجموعة واسعة من المواضيع بواسطة تقييم المنتجات، 

بالمزاد العلني، خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة المحوسبة خدمات المزاد، البيع 

والمؤتمتة، خدمات التداول المحوسبة والمؤتمتة، خدمات االدلة للمساعدة في ايجاد 

االشخاص واالماكن والمنظمات وأرقام الهاتف وصفحات الشبكات الرئيسية وعناوين 

بحث على االنترنت تضم التوظيف البريد االلكتروني، توفير قواعد بيانات قابلة لل

وفرص العمل واالعمال ومعلومات المهن والتوظيف، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث 

على االنترنت تضم االفالم والصور المتحركة وفرص عمل تجارب أداء المواهب 

التلفزيونية ومعلومات توظيف تجارب االداء، توفير قواعد بيانات الحاسوب على الخط 

ة وقواعد البيانات القابلة للبحث في مجاالت االعمال والشبكات المهنية، توفير مباشر

خدمات شبكات الوظائف على الخط مباشرة والمعلومات في مجاالت التوظيف وتعيين 

الموظفين ومصادر الوظائف وقوائم الوظائف، توفير فرص التواصل لألفراد الذين 

لى الخط مباشرة، خدمات متاجر البيع يبحثون عن وظائف، فرص الشبكات المهنية ع

بالتجزئة التي تضم الصوتيات المتدفقة والقابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والفيديو 

والمحتويات السمعبصرية، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية، خدمات 

مقارنات التسوق وبالتحديد ترويج المنتجات والخدمات لآلخرين، قواعد البيانات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

محوسبة وادارة الملفات، انشاء فهارس معلومات ومواقع وغيرها من المصادر ال

المتوفرة على شبكات الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت والشبكات 

االلكترونية لآلخرين، خدمات استيفاء الطلبات وبالتحديد الخدمات المتعلقة بمعالجة 

ن عن طريق تزويد وبحث وتصفح الطلبات، ترويج المنتجات والخدمات لآلخري

واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب 

 والترد ضمن فئات أخرى. 03العالمية والشبكات االلكترونية لآلخرين والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال علي حدي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    3082302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -مصنع الدهان للمعادن  -محمد حسين الدهان وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم    -طريق اإلسماعيلية  28ش المصانع الكيلو  02

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير و ادارة وتوجيه االعمال و خدمات البيع و  - 03الفئة 

في  03عرض السلع عير وسائل االتصاالت و الدعايه و االعالن و التسويق بالفئه رقم 

  2 - 8 -23مجال الفئات 
 

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

233692مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

27 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -سيناويه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الطريق الدائرى خلف كارفور المعادى  -ك مدينة تبار - 2مبنى  Yبلوك  2شقه 

 القاهره  -المعادى 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال االعشاب  03االعمال التجاريه واالستيراد والتصدير الوارد بالفئه   - 03الفئة 

 والنباتات الطبيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3083228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة المتنزة للتريكو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية   -سيدى جابر  -عزبة سعد  -شارع قنال المحمودية المدنية الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

صدير و خدمات الدعاية واالعالن والتوكيالت خدمات االستيراد والت - 03الفئة 

سلسة محالت لبيع المالبس الجاهزة بكافة انواعها وجميع هذة الخدمات بالفئة  -التجارية 

 23فى مجال الفئة  03
 

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

M  على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 969عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3083280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ديرى فروت   -شركة حمزة حسن وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  6/  2293قطعة رقم  -الصناعية السابعة - -المنوفية  -السادات 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 . 02فى مجال الفئة  03تصدير الحاصالت الزراعية الواردة بالفئة رقم   - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة المنتزة للتريكو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -عزبة سعد سيدى جابر  -شارع قنال المحمودية المدينة الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

العالن خدمات الدعاية وا - 23خدمات االستيراد والتصدير فى مجال الفئة  - 03الفئة 

سلسة محالت لبيع المالبس الجاهزة بكافة انواعها وجميع هذة  -والتوكيالت التجارية 

 03الخدمات بالفئة 
 

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

التنازل عن البيانات التجارية -وغيرها  919263مع العالمة رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -حلويات النجمة النابلسية   -عالء دبور  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6مدينة  -  22حل م -ز  2عمارة   -مجمع على الدين سيتى مول  -الحى السابع  

 الجيزة -اكتوبر 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال التجارية والتسويق االلكترونى واالعمال التجارية الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 

 02،03فى مجال الفئات  03
 

وغيرها 921323العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3088036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -خالد محسن عبد السالم و شركاه )شركة تي شيرت فاكتوري( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزه  -المهندسين  -الدور الخامس  -شارع نادي الصيد  23

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

و ادارة و توجية  -خدمات الدعاية و االعالن  -خدمات االستيراد و التصدير  - 03الفئة 

استشارات ادارة شئون  -التسويق -الخدمات  -االعمال و تفعيل النشاط المكتبي 

ت ادارة استشارا -االعالن و الدعاية المباشره على شبكات الكمبيوتر  -الموظفين 

توفير المعلومات التجارية عبر الموقع على شبكة االنترنت و خدمات البيع  -االعمال 

 23 - 26فى مجال الفئات  03بالتجزئة و الجملة بالفئة رقم 
 

931333العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    3093269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

  ---شركه دجله  للصناعات الكيماويه  شركة مساهمه مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-صالح سالم  -عين الصبره -ارض جمعيه اهالي منيل الروضه 66

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

التجاره واالستيراد والتصدير ويفط المحالت باعتبارتها من االعمال الدعايه  - 03الفئة 

 ( 26دون غيرها )في مجال الفئه  03واالعالن بالفئه 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/33/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وب ليمتد شلهوب جر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مين ستريت ، ص . ب  222انترتراست كوربوريت سيرفيسيز ) بى فى اى ( ليمتد ، 

 ، الجزر العذراء البريطانية  2223، رود تاون ، تورتوال ، فى جى  2322

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ارية ، ترويج المبيعات ) عرض السلع ، تزيين واجهات المحالت التج - 03الفئة 

دون  03لالخرين ( عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/33/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جاره والتسويق درينكز للت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -النزهه الجديدة  -شارع عبد العزيز السيد  22

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

االعمال التجاريه وادارة  -يافطة محل تجارى  -خدمات المحالت التجاريه  - 03الفئة 

 03ية الواردة بالفئة رقم وكاالت تجار -االعمال 
 

التنازل عن مقطع لتجارة والتسويق  -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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيكسى  -احمد محمد نصير محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -الرمل  -مول سان ستيفانو  -الدور األول  Bمحل  208

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 03الفئة 

فى مجال الفئات  03ه واالعالن والتسويق بالفئه السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاي

26 - 28 -23 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد -ليس حنا  هالل جاد توف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -ش النزهه   226

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

البيع بالتجزئه وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن  - 03الفئة 

 ا الساعات "( " ماعد22دون غيرها )في مجال الفئه  03والتسويق بالفئه رقم 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3090322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه 

 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 02 - 6فى مجال الفئات  03جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 03الفئة 
 

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

مجمعة باستخدامها
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد  -فرست ميكس  -سامح محى الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوبيةالقل -مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  229القطعة رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات البيع و االستيراد و التصدير و عرض السلع عبر وسائل االتصاالت  - 03الفئة 

(  26،29، 03دون غيرها )في مجال  03و الدعاية و االعالن و التسويق بالفئة 

 "ماعدا منتج الجبنه"
 

-لوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ميلينيوم اند كوبثورن انترناشونال ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافورة  -جمهوريه بالزا   32-22# -رافلز بليس  9

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات والء العمالء وخدمات نوادى العمالء للغايات التجاريه و / او  - 03الفئة 

برامج والء العمالء التى تضم قسائم )كوبونات( الوالء ونقاط الوالء  -الدعايه واالعالن 

 03التشجيعيه التى توفر مزايا لمكافأة العمالء المتكررين الواردة بالفئة رقم 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3093322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -العصر القادم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  6مدينه  -الحي العاشر  -مول سيتي ستارز  - 2ج بر - 8وحده  

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

توريد وتوزيع االعالف والمستلزمات البيطريه والمبيدات الزراعيه الوارده  - 03الفئة 

  02و  23و  2في مجال الفئات  03بالفئه 
 

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

الحروف كال على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3093320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -العصر القادم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  6مدينه  -الحي العاشر  -مول سيتي ستارز  - 2برج  - 8وحده 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

توريد االعالف والمستلزمات البيطريه والمبيدات الزراعيه الوارده بالفئه  - 03الفئة 

 ماعدا منظمات نمو النباتات لالستخدام الزراعى 02و  23و  2في مجال الفئ  03
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3096822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/38/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فليكس ساين  -كرم حسين سيد ربيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ابو بكر الصديق  أ ش 0

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 26فى مجال الفئه  03خدمات الدعاية واالعالن بالفئة  - 03الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/38/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -اتش جي فارما  -هشام عبد السميع محمود غازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دقهليه  -المنصوره  -المختلط  -شارع اتابك نور االدين   23

 3 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم   - 0ئة الف

  3المكمالت الغذائيه الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

وضع العادى كال على حدى فى ال  G Hالتنازل عن الحروف اتش جى  -باستخدامها مجمعه 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -بيوميديكال لالدوية البيطرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديدة  -ش الحجلز 26

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 23-02-3في مجال الفئات  03االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  - 03الفئة 
 

التنازل عن جميع مقاطع العالمة كال على حدى وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عبد المنعم ابراهيم راشد وشركاة  -شركة نوار التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امام مدرسة رمسيس سيدى بشر بحرى المنتزه االسكندرية 293ش  

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

مات االعمال التجارية وخدمات الدعاية وكاالت االستيراد والتصدير وخد - 03الفئة 

 6فى مجال جميع المنتجات الواردة بالفئة  03واالعالن وجميع الخدمات الواردة بالفئة 

 22وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/23/2329 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -تامر محمد عبد الهادى البهنسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السنطه شارع الجالء محافظه الغربيه 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها ) في مجال زيوت السيارات ( 03االستيراد والتسويق بالفئة  - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصىرى الجنسية -فرد -مصطفى محمد على النقيطى -التجمع للبناء والتشييد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -حي غرب -اول المنصوره -ن موافي بملك/محمد على النقيطى ميدا

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03تجارة المصوغات الوارده بالفئة  - 03الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/22/2329 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ارو ارت لالستيراد والتجارة   -عوض رشاد المرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -عمارات العبور الثالث عشر  صالح سالح سالم  02

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ن غيرها ) في دو 03االستيراد والتصدير وتجارة االخشاب الوارده بالفئه  - 03الفئة 

 ( 23مجال االخشاب بالفئه 
 

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

الحروف وعن البيان التجارى كل على حدى 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/22/2329 

 :التسجيل م طالبإس
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو برج النخيل امام مسجد لطفى شباره الشرق بورسعيد  20ش 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئه  03التصدير واالستيراد بالفئه  - 03الفئة 
 

على حدى Sالتنازل عن حرف اس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:            االشتراطات  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو برج النخيل امام مسجد لطفى شباره الشرق بورسعيد  20ش 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 22فى مجال الفئه  03التصدير واالستيراد بالفئه  - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   66 - 60 - 32 - 36 - 33 - 32القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 2-6-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 03،  26فى مجال الفئات  03الخدمات الواردة بالفئة 
 

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

933323مع العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   66 - 60 - 32 - 36 - 33 - 32القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 2-6-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 03 : ةالمــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 03 - 26فى مجال الفئات  03الخدمات الواردة بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   66 - 60 - 32 - 36 - 33 - 32القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2القطعة و - 2-6-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 03 - 26فى مجال الفئات  03الخدمات الواردة بالفئه 
 

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

933323مع العالمة رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   66 - 60 - 32 - 36 - 33 - 32القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 2-6-0- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 03 -26فى مجال الفئات  03الخدمات الواردة بالفئه 
 

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

933323مع 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 - 969عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة حمادة صبحى زكى محمد وكريم انور فاروق قريطم وشركائهم _شركة لولوة 

 الخليج لخلط وتوليف الشاى _شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقة الصناعية الثانية بملك/ نادر كمال تكال جرجس _مركز ابو _ال 29قطعة رقم

 المطامير البحيرة

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  03االستبراد و التصدير وكافة االعمال التجارية الوارده بالفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها 03الشاي الوارد بالفئة 
 

939639العالمة مرتبطة مع العالمة  -ص على االلواناالشتراطات        :      منح حق خا
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -امير يونان جرجس تاوضروس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . -القاهرة الجديدة  -ثان   3عمارة    22مجموعة  -مدينة الرحاب 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03االعمال التجاريه والدعاية واالعالن واالستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 03الفئة 

 ( 2دون غيرها )فى مجال رولمان بلى والسيور الواره بالفئه 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -امير يونان جرجس تاوضروس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . -القاهرة الجديدة  -ثان   3عمارة    22مجموعة  -مدينة الرحاب 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03االعمال التجاريه والدعايه واالعالن واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 22فى مجال قطع غيار السيارات الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -م  شركة سيمو كوزمتكس ش ذ م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوهاج -ش عز الدين الصراف الغزل اول سوهاج  22

 3 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0مستحضرات تجميل فئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 3االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت فئة  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -المارلين اكسسوريوز  -مارينا امير الفى اسكاروس 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الجيزة -الدقى  -ش الزهراء الدقى  39

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 فى مجال االكسسوارات الحريمى 03التجاره والبيع والتسويق بالفئه  - 03الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لى ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األو  66 - 60 - 32 - 36 - 33 - 32القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة   2-6-0- 2بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية و االعالن و غادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي و  - 03الفئة 

 03-29-26في مجال الفئات  03ات الوارده بالفئة جميع الخدم
 

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

933323مع 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233288 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/22/2329 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور مدنية دمنهور  2كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

والسجائر والكبريت ومستلزمات االستيراد والتصدير لالدخنة والمعسل   - 03الفئة 

 03التدخين والفحم المعد لذلك الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-شركة الحناوى للدخان والمعسل     

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور مدنية دمنهور  2كومباية الغاز رقم 

 البحيرة 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ال لالدخنة دون غيرها ) فى مج 03االستيراد والتصدير بالفئة   - 03الفئة 

 والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات التدخين والفحم المعد لذلك (
 

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

 -الموضحة بالصورة
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة ستيرن أى بى )ش ذ م م(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كورنيش النيل  -شارع قسم مصر القديمة  22بالدور الثالث الكائنة فى  2الشقة رقم 

 القاهره 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03مات الدعايه واالعالن الواردة بالفئة خد - 03الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233832 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

دي .شركة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين  ريندا انترناشيونال انفستمينت)بكين( كو ال تى

 دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -/اف , يسيونسي بيلي , تشاويانغ ديستريكت , بكين 23, 2332رووم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

المساعدة في إدارة األعمال، تحليل أسعار التكلفة، إستشارات في إدارة  - 03الفئة 

ظيم األعمال، استشارات إدارة األعمال، دراسات السوق، تقييم األعمال، خدمات وتن

النصح في إدارة األعمال، إستشارات األعمال المهنية، تجميع البيانات اإلحصائية، ادارة 

االعمال لمرحلة مؤقتة، محاسبة، إعداد تقارير الحسابات، تدقيق األعمال ، خدمة 

 دون غيرها 03ق المالي.فئة االيداع الضريبي، خدمة التدقي
 

-----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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد احمد شعبان الجزار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -االول الزيتون شارع سليم  83

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03االعمال التجاريه الوارده بالفئه  - 03الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

67 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236328 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/32/2323 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة جزر العذراء البريطانية  -اللس انترناشيونال )بي في اي(  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جزر  -تورتوال  -روود تاون  - 226ص. ب  -بالكبورني هايواي  -سي ميدو هاوس 

 العذراء البريطانيه  

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

ت الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى خدما - 03الفئة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  03الواردة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة شركة -شركة تسويق للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -الميرغنى  -السبع عمارات  -شارع الشهيد اسماعيل فهمى  2

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 00واالستيراد والتصدير فى مجال الفئه  03جميع خدمات الفئه  - 03الفئة 
 

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

223161
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هاني توفيق عبد الحفيظ سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -مدخل أ برج العرب  3ع  2233ال  مساكن23ع 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 23في مجال الفئة  03جميع خدمات الفئة  - 03الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

70 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    3236633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -للتوريدات  - g Cكونسلت جروب . -ابتسام حسين السيد وشركائة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد  السيده زينب  222

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 03توريدات العمومية واداره المطاعم فئة  - 03الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - RETNPNJ -صناعة وتجارة المالبس الجاهزة جوبيتر ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث االمتداد الغربى العبور  2قطعه  23320المنطقة الصناعيه االولى بلوك 

 القليوبيه 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 23يرها )فى مجال الفئة دون غ 03جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 03الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  63

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 9فى مجال الفئه  03الخدمات الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى    -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  63

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 9فى مجال الفئه  03ردة بالفئه الخدمات الوا

 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  63

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 9فى مجال الفئه  03الخدمات الواردة بالفئه 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - النزهه  -ش عبد الحميد بدوى   63

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 9فى مجال الفئه  03الخدمات الواردة بالفئه 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  63

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع  - 03الفئة 

 9فى مجال الفئه  03خدمات الواردة بالفئه ال

 
 

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

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه فى بنسلفانياشركه متحد -بروجيكت مانيجمنت انستيتيوت انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 29320بنسلفانيا  -نيو تاون سكوير  -كامباص بوليفارد  22

 االمريكيه 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األعمال لآلخرين وهي االختبارات لتحديد الكفاءة المهنية ، تحديدا  - 03الفئة 

ييم مستوى معرفة ومهارات وقدرات اآلخرين في مجال إدارة اختبار وتحليل وتق

األعمال وإدارة المشاريع ؛ خدمات األعمال لآلخرين ، تحديدا اعتماد المهنيين في إدارة 

 األعمال وإدارة المشاريع .
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    3232328 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه متحده فى بنسلفانيا -مانيجمنت انستيتيوت انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 29320بنسلفانيا  -نيو تاون سكوير  -كامباص بوليفارد  22

 االمريكيه 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األعمال لآلخرين وهي االختبارات لتحديد الكفاءة المهنية ، تحديدا  - 03الفئة 

اختبار وتحليل وتقييم مستوى معرفة ومهارات وقدرات اآلخرين في مجال إدارة 

األعمال وإدارة المشاريع ؛ خدمات األعمال لآلخرين ، تحديدا اعتماد المهنيين في إدارة 

 إدارة المشاريع .األعمال و
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف فطيرة  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  22

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  03خدمات الدعاية واالعالن وإدارة االعمال الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها 03منتجات الفئة 
 

وغيرها 213623تبطة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مالك , قسم قصر النيل , القاهرة شارع الكامل محمد , الز 22

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  03خدمات الدعاية واالعالن وإدارة االعمال الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها 03منتجات الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    3232232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف فطيرة -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  22

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  03خدمات الدعاية واالعالن وإدارة االعمال الواردة بالفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها 03منتجات الفئة 
 

وغيرها 213623العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  22

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )في  03العالن وإدارة االعمال الواردة بالفئة خدمات الدعاية وا - 03الفئة 

 (03مجال منتجات الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/32/2323 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركه تضامن  -جمال البدرى عبد الدايم وشركاة سفن مارت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -منطقه المستثمرين بالتجمع الخامس القاهره الجديده  22ق 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03لفئه هايبر ماركت الوارده با-االستيراد و التصدير و االعمال التجاريه  - 03الفئة 

 ( 02دون غيرها )فى مجال الفئه 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايمنا افندى  -ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -على يمين المدخل  -الدور االول   - 2شقه  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  63

  بورسعيد -قسم الشرق 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال  03ذائية والحلويات الوارد بالفئه استيراد و تصدير المواد الغ - 03الفئة 

  02 - 02 - 03 - 29الفئات 
 

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

وغيرها  691363العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    3238028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -سيكس كونتيننتس هوتلز.انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  03026ثرى رافينيا درايف اتالنتا .جورجيا 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إدارة الفنادق لآلخرين؛ خدمات امتياز الفنادق، تحديدا: تقديم  - 03ئة الف

المساعدة في إدارة األعمال في تأسيس وتشغيل الفنادق؛ خدمات نصائح واستشارات 

( دون 03األعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وامتياز الفنادق الوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا

 
 

:      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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية تالفت فى ديالوير -سيكس كونتيننتس هوتلز.انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  03026ا درايف اتالنتا .جورجيا ثرى رافيني

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات إدارة الفنادق لآلخرين؛ خدمات امتياز الفنادق، تحديدا: تقديم  - 03الفئة 

المساعدة في إدارة األعمال في تأسيس وتشغيل الفنادق؛ خدمات نصائح واستشارات 

( دون 03إدارة وتشغيل وامتياز الفنادق الوارده بالفئة )األعمال المتعلقة ب

 غيرهـــــــــــــا

 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ش م م  gNF gNINEF -ور العرض سي سينما لد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  26ش  263

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 03جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 03الفئة 
 

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

العالمة باستخدامها مجمعة
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -عطا محمود طه عطى  لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل  

 فرد -لتجميلالحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات ا- 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد_ الجمالية _القاهرة  222

 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )فى مجال  03االستيراد و التصدير _ االعمال التجارية بالفئه  - 03الفئة 

 ( 0الفئة 
 

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

على حدى Gالتنازل عن حرف اتش -  931931بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

فظ الحا-عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 -فرد   -لالستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد_ الجمالية _القاهرة  222

 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال  03االستيراد و التصدير _ االعمال التجارية بالفئه  - 03الفئة 

 ( 3الفئة 

 
 

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

على حدى Gالتنازل عن حرف اتش     -  931993بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ -جارة مستحضرات التجميل عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وت

  فرد -لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد_ الجمالية _القاهرة  222

 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ) فى مجال  03االستيراد و التصدير _ االعمال التجارية بالفئة  - 03الفئة 

22 ) 
 

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

اتش على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

91 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239298 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايمنا افندى  -ايمن ابو خضير العجمى شاهين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -على يمين المدخل  -الدور االول  - 2شقه  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  63

 بورسعيد  -قسم الشرق 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 02 - 03 - 29استيراد المواد الغذائيه و الحلويات الوارده بالفئات ارقام  - 03الفئة 

02 
 

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

وغيرها  993199العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ية الدوارة لتصنيع األحذ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مدينة العبور  -( 2المنطقة الصناعية  ) 20302بلوك  2قطعة رقم 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 23 - 28في مجال الفئات  03جميع خدمات الفئة  - 03الفئة 
 

 - 912361العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -لتجارى االشتراطات        :      التنازل عن البيان ا

على حدى  Dالتنازل عن حرف دى  
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة سير شوز لتصنيع األحذية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية ) أ (  -20302( بلوك  2قطعة رقم ) 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 23 -28في مجال الفئات  03جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

94 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -االمير لاللياف الصناعية  -امير حمدي سالم احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -ملك / صبري عبده علي جاد  -زفتي  -ش سكة طنطا  9

 03 : المةــــــت العاـــفئ
 

 03االستيراد و التصدير والعمال التجارية وجميع الخدمات الواردة فى الفئة  - 03الفئة 

 دون غيرها(29والشبك الغير معدنى الوارد بالفئة 22دون غيرها )فى مجال الفئة
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    3223232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة سترا اجروكيميكالز -محمد محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم  -مركز كفر الزيات  -قريه قسطا 

 03 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 3،  2في مجال الفئات  03جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج-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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3223233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة تضامن -شركة سترا اجروكيميكالز -محمد محمد محمود وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم -مركز كفر الزيات -قريه قسطا 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3 - 2الفئات في مجال  03جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3223238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جروكيميكالزشركة سترا ا -محمد محمد محمود وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم -مركز كفر الزيات -قريه قسطا 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرهما 3 - 2في مجال الفئات  03جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 03الفئة 
 

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 ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3223223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ابير كرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  مندريسيو ، سويسرا 6833فيا مورى ، 

 03 : المةــــــات العـــفئ
 

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعمال؛ توجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛  - 03الفئة 

خدمات محالت البيع بالتجزئة المرتبطة بالمالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس 

غسول )لوشن( الشعر والصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل و

والشموع والنظارات والنظارات الشمسية واكسسوارات الهواتف واكسسوارات 

الحواسيب واكسسوارات األجهزة السمعية والبصرية اإللكترونية والمجوهرات والمواد 

القرطاسية والحقائب ومنتجات النسيج واكسسوارات الشعر؛ خدمات محالت البيع 

تبطة بالمالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس والصابون بالتجزئة عبر اإلنترنت المر

والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وغسول )لوشن( الشعر والشموع 

والنظارات والنظارات الشمسية واكسسوارات الهواتف واكسسوارات الحواسيب 

طاسية واكسسوارات األجهزة السمعية والبصرية اإللكترونية والمجوهرات والمواد القر

والحقائب ومنتجات النسيج واكسسوارات الشعر؛ تنظيم وتشغيل برامج والء العمالء 

واإلشراف عليها؛ تسويق السلع وهوية العالمات التجارية والترويج لها عبر استعمال 

 03سفراء العالمات التجارية و وسائل التواصل االجتماعي . الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  6623319العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3033388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/32/2322 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة اسكان المتحدة لالستثمار العقارى والتوريدات والمقاوالت العمومية ش ذ م م 

 ودةشركة ذات مسئولية محد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعاد ى  - 22شقة  - 2الدور  -ش مصر حلوان الزراعى  20

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06استثمار عقارى الوارد بالفئة  - 06الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -عمرو مفيد كمال الديب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  02

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

بما في ذلك االستشارات المالية و المصرفية ، التقييم  06دمات الفئة جميع خ - 06الفئة 

 دون غيرها 06المالى ، االستشارات البحرية الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/22/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -عمرو مفيد كمال الديب    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  02

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

لمالية و دون غيرها بما في ذلك االستشارات ا 06جميع خدمات الفئة  - 06الفئة 

 المصرفية ، التقييم المالي ، االستشارات البحرية
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  محدودة المسئولية -سوليوشنز ليمتد  اسينشير جلوبال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرلندا  - 2جراند قنال بالزا ، ابر جراند قنال ستريت ، دبلن  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستشارات المالية، وهي، التخطيط المالي، ووضع الميزانيات  - 06الفئة 

ارير، وخفض تكاليف المؤسسات والشركات؛ خدمات االستشارات والتنبؤ وإعداد التق

المالية للعمالء العاملين في مجاالت السيارات، والمجاالت الصناعية، والبنية التحتية، 

والسفر، واألعمال المصرفية، وأسواق رأس المال، والمجاالت الكيميائية، واالتصاالت، 

ولوجيا، والطاقة، والخدمات المالية، والسلع االستهالكية، واإللكترونيات، والتكن

والصحة والتأمين، وعلوم الحياة، ووسائل اإلعالم والترفيه، والموارد، والتعدين، 

 06والخدمات العامة والعمليات الحكومية، والمرافق العامة. الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    3089620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد  -احمد محمد حمدى محمود محمد البحيرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -العجوزه  -المهندسين  -شارع غزه  22

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06المنتجات الوارده بالفئه  جميع - 06الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3090262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة فاروس للتمويل متناهى الصغر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزمالك  -ش ابو الفدا  2

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
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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  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3090268 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -متناهى الصغر شركة فاروس للتمويل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزمالك  -ش ابو الفدا  2

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 06الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جامعه الدول العربيه المهندسين الجيزة 36

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06جميع االعمال المصرفيه والماليه واالستشارات فئة  - 06الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة االتصاالت السعودية 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 -الرياض  - 22632الرمز البريدى  82922ص.ب  -حى المراسالت  -الرياض 

 المملكه العربيه السعوديه 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

إبرام سندات التأمين ضد الحوادث، مكاتب العقارات والشقق السكنية،  - 06الفئة 

رات، تأجير الشقق، تثمين خدمات التأمين، التحليل المالي، تثمين التحف، إدارة العما

التحف، تثمين الفنون، تثمين المجوهرات ، تثمين القطع النقدية، تثمين العقارات، تثمين 

الطوابع، تثمين الفنون، سندات الكفالة، األعمال المصرفية، السمسرة، خدمات تصفية 

ة، غرف األعمال المالية ، استثمار رؤوس األموال، التحقق من الشيكات، المقاصة المالي

المقاصة المالية، تحصيل اإليجارات، تنظيم التحصيل ، االستشارات المالية، استشارات 

التأمين، مكاتب االئتمان، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات االئتمان، سمسرة 

التخليص الجمركي، خدمات بطاقات الدين، وكاالت تحصيل الديون، حفظ األشياء 

العقارات، إدارة العقارات، التقييم المالي ]التأمين واألعمال الثمينة كوديعة، وكاالت 

المصرفية والعقارات[، التقييم المالي للغابات الدائمة، التقييم المالي للخشب، تقييم 

تكاليف التصليح ]تقييم مالي[، الصرافة، اإلئتمان، اإلستشارات المالية، التقييم المالي 

رات[، المعلومات المالية، اإلدارة المالية، الكفاالت ]التأمين واألعمال المصرفية والعقا

المالية ، الخدمات التمويلية، إبرام سندات التأمين ضد الحرائق، تقدير الضرائب، 

إستثمار األموال، جمع التبرعات الخيرية، تحويل األموال إلكترونياً، الضمانات، ضمان 

ت المصرفية المنزلية، وكالء سندات التأمين الصحي، تمويل البيع بالتقسيط، الخدما

اإلسكان، المعلومات المالية، معلومات التأمين، القروض المقسطة، سمسرة التأمين، 

إستشارات التأمين، معلومات التأمين، التأمين ، إستثمار رؤوس األموال، إصدار 

بطاقات االئتمان، إصدار سندات ذات قيمة، إصدار الشيكات السياحية، تثمين 

تثمين المجوهرات، تمويل الشراء واإليجار ، تأجير المزارع، تأجير  المجوهرات ،

العقارات، القروض بضمان، إبرام سندات التأمين على الحياة، القروض المالية، اإلدارة 

المالية، إبرام سندات التأمين البحري، الصرافة، األعمال المصرفية الخاصة بالرهانات، 

نقدية، تنظيم التحصيل، اإلقراض مقابل رهن، خدمات التمويل التبادلي، تثمين القطع ال

صندوق اإلدخار، وكاالت العقارات، تثمين العقارات، سمسرة العقارات، تأجير 

العقارات، إدارة العقارات، تحصيل اإليجارات، تأجير المكاتب ]عقارات[، تأجير 

واتب التقاعد، الشقق، تأجير الشقق، تقييم تكاليف التصليح ]تقييم مالي[، خدمات دفع ر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

خدمات حفظ الودائع، بنوك التوفير، سمسرة األوراق المالية، الكفاالت المالية، تثمين 

الطوابع، أسعار البورصة، سمسرة بورصة األوراق المالية والسندات، خدمات 

الضمان، التقييم المالي للغابات الدائمة ، إصدار سندات ذات قيمة، تحويل األموال 

الشيكات السياحية، الوصاية، حفظ األشياء الثمينة كوديعة، التقييم  إلكترونياً، إصدار

المالي للغابات الدائمة، تقدير الضرائب، التحقق من الشيكات، خدمات التأمين، الشؤون 

 التمويلية، الشؤون المالية والشؤون العقارية.
 

كال على حدة yapف وكلمة التنازل عن الحرو -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ماونتن فيو للتنمية واالستثمار العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش  oG2 - oG2ور االرضي المنخفض الد A2ابراج سيتي ستارز البرج االداري رقم 

 القاهرة  -عمر بن الخطاب 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم  - 06الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية تالفت فى والية ديالوير -سيكس كونتيننتس هوتلز.انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  03026ثرى رافينيا درايف اتالنتا .جورجيا 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العقارية وتحديداً تطوير وتأجير وإدارة واستئجار ووساطة الشقق  - 06الفئة 

والوحدات السكنية ومساكن المشاركة بالوقت والعقارات السكنية وعقارات اإلجازات 

والمرافق ووسائل الراحة المتعلقة بها؛ خدمات تبادل مساكن المشاركة بالوقت الوارده 

 هـــــــــــــا ( دون غير06بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ر شركة مساهمة امريكية تالفت فى والية ديالوي-سيكس كونتيننتس هوتلز.انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -   03026رافينيا درايف اتالنتا .جورجيا  0

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العقارية وتحديداً تطوير وتأجير وإدارة واستئجار ووساطة الشقق  - 06الفئة 

قارات السكنية وعقارات اإلجازات والوحدات السكنية ومساكن المشاركة بالوقت والع

والمرافق ووسائل الراحة المتعلقة بها؛ خدمات تبادل مساكن المشاركة بالوقت الوارده 

 ( دون غيرهـــــــــــــا06بالفئة )

 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة - gNF gNINEF -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو العجوزة محافظة الجيزة 26ش  263

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 06الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين االمارات  -فنددبايمي مينا ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز دبى المالى العالمى  -ابراج االمارات الماليه  -الطابق الرابع  - 222وحده ان 

 االمارات العربيه المتحده  -دبى  336839ص.ب 

 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ارية الشئون المالية والشئون العق -الشئون التمويلية  -خدمات التامين  - 06الفئة 

االستشارات المالية  -استثمار رؤوس االموال  -االعمال المصرفية  -التمويل الجماعى 

التقييم المالى ) التامين واالعمال المصرفية والعقارات (  -استشارات التامين  -

تحويل  -استثمار االموال  -الخدمات التمويلية  -االدارة المالية  -المعلومات المالية 

تمويل الشراء  -التامين  -معلومات التامين  -تمويل البيع بالتقسيط  -رونيا االموال الكت

دون  06سمسرة االوراق المالية فئة  -التمويل التبادلى  -القروض المالية  -وااليجار 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3026290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كيان للتشييد ش. ذ. م .م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع سوريا المهندسين الجيزة  62

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

التركيب أو التجميع بما فيها الخدمات التي  إنشاء المباني واإلصالح وخدمات - 02الفئة 

تتعلق بإنشاء المباني أوالطرق أو الجسور أوالسدود أوخطوط اإلرسال وتنفيذ 

المشروعات فيما يتعلق باعمال المقاوالت العامة والمتخصصة والدخول في المناقصات 

بفنيي بشأنها، وكذلك خدمات التعهدات االختصاصية في مجال اإلنشاء كتلك الخاصة 

الدهان أو السباكة أوعمال تركيب شبكات التدفئة أوتركيب األسطح ، والخدمات 

المساعدة لخدمات اإلنشاء كمراقبة خطط البناء ، وخدمات بناء السفن، وخدمات تأجير 

أدوات أو مواد البناء بما فيها الخدمات التي يقوم بها ) المقاولون أو المقاولون من 

مة المباني الثابتة ( ، وكذلك الخدمات التي يقوم بها ) أفراد أو الباطن من إنشاء أو إقا

منظمات يمارسون ترميم األشياء وإعادتها إلى وضعها األساسي أو يمارسون حفظها 

دونما أي تغيير في خصائصها الطبيعية أوالكيميائية من ترميم مبنى قائم أو أي شي أخر 

إلى حالته األصلية ( ، وخدمات صيانة يكون قد أصبح غير مالئم ويحتاج إلى إعادته 

وإصالح المركبات أوصيانة أو إصالح األشياء المرتبطة بنقل األفراد أوالسلع، 

وخدمات التنقيب واستخراج الزيت ، ، وخدمات تجميع وإصالح أجهزة الحاسوب ، 

وخدمات اإلصالح المختلفة كما في مجاالت الكهرباء أو األثاث أو األدوات أو العدد 

 02واردة بالفئة ال
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يةشركة محدودة المسئول -اسينشير جلوبال سوليوشنزو ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرلندا   - 2جراند قنال بالزا ، ابر جراند قنال ستريت ، دبلن  0

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التركيب، والتنفيذ، والصيانة، واإلصالح في مجال نظم أجهزة  - 02الفئة 

  02دة بالفئة رقم الكمبيوتر، وشبكات أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر. الوار
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/38/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -نت ورك اند سيستم سيلوشينس  -غادة محى الدين احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طرة  -عمارات الضباط كورنيش النيل  22 -المعادى 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02تركيب وصيانه خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 02الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

117 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    3026399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/39/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الشرقية -ثانى الزقازيق  -الصادق 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 9فى مجال الفئه  02الخدمات الواردة بالفئة   - 02الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3028922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/23/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لالستشارات شركة ماسا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -شارع مصطفي درويش  8العقار رقم  -الدور االرضي  2شقة رقم 

 القاهرة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها )ماعدا عمال الصيانه ( 02جميع الخدمات  - 02الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3083822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -هوم جيت للمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقاهرة ا  -مدينه نصر   -الدور الثامن   -شارع الطيران  08

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02المقاوالت الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
 

على حدى  Gالتنازل عن حرف اتش  -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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -العالميه ألداره محطات الوقود _ كار سبا ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0شقه  -الدور االرضى  -شيراتون المطار  - 2222شارع خالد طعيمه مربع  -و 2

 القاهره  -النزهه 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02ت استئجار وتملك واداره محطات تموين السيارات الوارده بالفئه خدما - 02الفئة 

 دون 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3088229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ذ م م  -ات ومعالجة الخرسانة الشركة الهولندية لالساس

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الطابق العاشر ، المكتب  2-شارع خليفة ، بناية الشيخة اليازيه بنت زايد ، برج توام

 بية المتحدة، أبو ظبى ، االمارات العر 22320، ص.ب  232

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

االشراف على انشاء المبانى ، االنشاء ، استشارات متعلقة باالنشاء ،  - 02الفئة 

معلومات عن االنشاء ، هدم المبانى ، حفر ابار النفط او الغاز العميقة ، حفر االبار ، 

راف على انشاء المبانى ، انشاء وصيانة خطوط االنابيب ، تأجير معدات االنشاء ، االش

 02حفر االبار بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3099323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الرازوي للتنمية العقارية والزراعية  -يكه محمد يحيى زكريا بهنس وشر 

 توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  6مدينه   -الشيخ زايد  -  2المجاورة  -الحى السابع  - 223عمارة 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المقاوالت  -خدمات انشاء المبانى المتكاملة والجسور والسدود  - 02الفئة 

الخدمات المساعده ألعمال  -اعمال التركيب والحفر والردم  -العموميه واالنشاءات 

خدمات  -خدمات تأجير معدات وادوات ومواد البناء  -التشييد والبناء واالنشاءات 

وخدمات  02الترميم واالصالح والصيانه فى مجال المبانى واالنشاءات الوارده بالفئه 

فيما عدا خدمات الصيانه واالصالح فى  2،22الصيانه فى مجال الفئات االصالح و

 9مجال الفئه 
 

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

التجارى 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232866 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

التابع  -جهاز الصناعات والخدمات البحرية-الشركة المصرية الصالح وبناء السفن 

 شركة مساهمه مصرية -لوزارة الدفاع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الجمارك -االسكندرية  -راس التين  -داخل الدائره الجمركيه  -2باب جمارك 

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

اصالح و بناء قاطرات وبناء و اصالح الشمندورات و عمل المعديات و  - 02الفئة 

 دون غيرها 02اصالح القاطرات و عمل العمرات بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ش م م  gNF gNINEF -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  26ش  263

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

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

العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/32/2323 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده   -بيور فيلد للتجارة والمقاوالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر اول  -ش عبد الحكيم الرفاعى  39

 02 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 02خدمات الفئه  - 02الفئة 
 

ستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3033232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/38/2322 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون  -فار فيتشد تروبيكالز ال ال سى 

 الشركات لوالية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  29830، ويلمينجتون ، ديالوير  232يق فوولك ، سويت طر 230

 االمريكية

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد البث اإللكتروني للملفات الصوتية  - 08الفئة 

ألخرى، والمرئية المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت ا

توفير لوحات اإلعالنات اإللكترونية على الخط مباشرة لنقل الرسائل بين مستخدمي 

الحاسوب في مجال المعلومات حول المنتجات االستهالكية، تسليم الرسائل عن طريق 

البث اإللكتروني، االتصاالت االلكترونية، خدمات االتصاالت وبالتحديد البث 

لمرئية المتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب اإللكتروني للملفات الصوتية وا

وشبكات االتصاالت األخرى، خدمات االتصاالت الالسلكية عريضة النطاق، خدمات 

المراسلة الالسلكية للنصوص والرسائل الرقمية وتوفير الوصول إلى قاعدة بيانات 

إللكتروني تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين، النقل ا

للمعلومات والبيانات، البث الصوتي ونقل الوسائط الرقمية التعليمية والترفيهية، توفير 

الوصول إلى كتب الدليل على االنترنت وقواعد البيانات واألحداث الحالية والمواقع 

االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على االنترنت، نقل الصوت ) البث الصوتي (، 

لشبكي، توفير خدمات الشبكة عبر اإلنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل البث ا

مشاركة المحتويات والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال 

السمعية والبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال االلكترونية، 

لى شبكات االتصال االلكترونية عن منح المستخدمين الذين يتمتعون بحق الوصول إ

طريق االتصاالت السلكية والالسلكية منحهم وسائل تحديد وتعيين وتجميع وتوزيع 

وإدارة البيانات والروابط إلى خوادم حواسيب الغير ومعالجات الحاسوب ومستخدمي 

الحواسيب، توفير الوصول إلى األجهزة المساعدة أو األجهزة اإللكترونية على شكل 

فير خدمات توصيل اتصاالت لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعية واألعمال تو

البصرية واألعمال السمعية البصرية والوسائط المتعددة بين القارئات اإللكترونية 

والهواتف المحمولة والنقالة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

جهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب، تدفق المواد السمعية الرقمية النقالة والمحمولة واأل

والبصرية والسمعية البصرية عن طريق شبكة اإلنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب 

ت، توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ومنتديات اإلنترنت والمجتمعات أو االتصاال

على االنترنت لنقل الصور والفيديو والنصوص والبيانات والصور وغيرها من األعمال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

اإللكترونية، توفير األدلة ألرقام الهواتف وعناوين األعمال وعناوين البريد االلكتروني 

ناوين وأرقام هواتف األشخاص واألماكن وعناوين الصفحة الرئيسية للشبكات وع

والمؤسسات، توفير خدمات المعلومات والنصح والمشورة المتعلقة بجميع ما ذكر سابقا، 

اإلرسال اإللكتروني للصوت والبيانات والصور من خالل شبكة االتصاالت العالمية 

 دون غيرها. 08والواردة 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    3023223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/38/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية   -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مريكيه.الواليات المتحده اال - 92323كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  2632

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإللكتروني  - 08الفئة 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت  –لملفات الصور الرقمية والفيديو والمحتوى السمعي 

ات اإللكترونية ؛ االتصاالت؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيان

وقواعد البيانات عبر اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي اإلرسال اإللكتروني للبيانات 

والرسائل والرسومات ]الجرافيكس[ والصور الفوتوغرافية والصور والصوت والفيديو 

البصري والمعلومات؛ توفير منتديات لالتصال على شبكة  –والمحتوى السمعي 

سال المواضيع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت اإلنترنت، وهي بث وإر

عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي أجهزة الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى 

مواقع محلية وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت 

دخول شامل؛ توفير  لطرف ثالث أو إلى محتوى إلكتروني آخر لطرف ثالث عبر تسجيل

غرف الدردشة وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 

خدمات البث الصوتي وبث النصوص والفيديو عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت 

األخرى؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر في مجاالت شبكات التواصل 

جتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛ خدمات تبادل االجتماعي والتعارف اال

الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية 

والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات 

إللكتروني االتصاالت وخدمات كمبيوتر شبكه االتصال بين األقران، وهي اإلرسال ا

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو  –للصور والمحتوى السمعي 

والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية واإلعالن ووسائل االتصال والمعلومات 

الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو والمحتوى السمعي والبصري 

 التفاعلي عبر اإلنترنت" والمحتوى السمعي والبصري
 

منح الطالب حق اسبقية-االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -واالنتاج الفنى اتش او سى النشاء وادارة المواقع االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم النزهة  -شيراتون المطار  2232مربع  22الدور الخامس عمارة 

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08موقع الكترونى الوارد بالفئة رقم  - 08الفئة 
 

ص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خا
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3090339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -محمد عالء الدين طه ذكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -ش حسين احمد رشاد 9

 8 - 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 دون غيرها 8جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 
 

--------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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دكانة الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشيخ زايد  - 3شقه  -الدور الثاني  - 26قطعه  -المجاوره الثانيه  -الحي االول 

 الجيزه 

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 ال ادارة المطاعم والمواد الغذائية فقطفى مج 08موقع اليكترونى بالفئة  - 08الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  63

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الوردة بالفئة رقم  - 08الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسية مصرى ا -فردى    -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  63

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 08الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  63

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08ردة بالفئة رقم جميع الخدمات الوا - 08الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى    -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  63

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 08الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -محمد ابراهيم ابو العنين ريهام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  63

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 08الفئة 
 

ه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

137 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ش م م  gNF gNINEF -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  26ش  263

 08 : المةــــــات العـــفئ
 

 08جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 08الفئة 
 

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

العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/22/2323 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، ومنطقة خدمات ) ب ( بالمرحلة االولى  66،  60،  32،  36،  33،  32القطع  

/ ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  2- 6 -0 - 2والقطع ارقام  -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية  -مركز قويسنا  -قة مبارك الصناعية والخدمات وذلك بمنط

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال  09خدمات النقل والتعبئة والتغليف وجميع الخدمات الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 02و  03و  29المنتجات الواردة بالفئة 
 

ة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

139 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2326 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة سيال للزيوت الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الفيوم -كوم اوشيم 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 29فى مجال الفئة  09التعبئة والتغليف بالفئة  - 09فئة ال
 

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

632993العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

140 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -المؤسسة المصرية العربية المتحدة لتعبئة المواد الغذائية  -وفاء السيد محمد الفقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك ناهد يوسف بيومى يوسف -امتداد النحاس  -ش احمد كمال  29 -طنطا 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 02و 29دون غيرها )فى مجال الفئة  09بالفئة  التعبئة والتغليف - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -حلويات النجمة النابلسية    -عالء دبور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -  22محل  -ز   2عمارة  -ى الدين سيتى مول عل 2الحى 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

فى مجال الحلويات والعصائر وااليس  09التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 02،03كريم الوارد بالفئه 
 

وغيرها  913333م االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رق
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3088038 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حبوبة فاملي لالستيراد و التصدير  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ علي محمود علي  -القليوبية  -ية القناطر الخير -عزبة الرملية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 02في مجال الفئه  09خدمات الفئة   - 09الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3088039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فاملي لالستيراد و التصدير  حبوبة -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ علي محمود علي  -القليولبة  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 02في مجال الفئه  09خدمات الفئة   - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    3088023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسشية -حبوبة فاملي لالستيراد و التصدير  -فايز علي محمود علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ علي محمود علي  -القليوبية  -القناطر الخيرية  -عزبة الرملية 

 09 : المةــــــعات الـــفئ
 

 فقط 02في مجال الفئه  09خدمات الفئة  - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3088820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة فيرجن جيتس للتكنولوجيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنيل  -ارع عبد العزيز ال سعود ش 39

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  09خدمات الشحن و التخزين و النقل الوارده بالفئة   - 09الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3090338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -طيبه للتعبئة والتغليف وتجاره المواد الغذائيه   -مضان على ايه علي ر

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البيطاش محل قسم الدخيله االسكندريه -ش البستان امام مركز عباس حلمى  22 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 - 03 - 29واد الغذائيه بالفئات فى مجال الم 09تعبئه وتغليف بالفئة رقم  - 09الفئة 

02 - 02 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ريكية فى الواليات المتحدة االم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 92230ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  2233

 الواليات المتحدة االمريكية

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

النقل؛ تغليف وتخزين السلع؛ خدمات التأجير بخيار نقل الملكية والتشارك  - 09الفئة 

تنسيق خدمات تشارك وتأجير المركبات من نظير إلى نظير؛ تنسيق وتحديداً ترتيب و

ترتيبات السفر لألشخاص والمجموعات؛ خدمات التسليم؛ برامج المسافر الدائم؛ تغليف 

وتخزين السلع؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تشمل المعلومات بشأن ترتيبات النقل 

والتشارك؛ توفير المواقع اإللكترونية التي للمسافرين وبشأن التأجير بخيار نقل الملكية 

تشمل المعلومات في مجال النقل؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تشمل المعلومات في 

مجال خدمات النقل والنقل بواسطة المركبات؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تشمل 

ر المواقع اإللكترونية المعلومات بشأن خدمات التسليم والحجوزات لخدمات التسليم؛ توفي

التي تشمل المعلومات المتعلقة بخدمات ا لنقل والحجوزات لخدمات النقل؛ توفير المواقع 

اإللكترونية التي تشمل المعلومات المتعلقة بترتيبات السفر؛ توفير المواقع اإللكترونية 

وفير التي تشمل المعلومات المتعلقة بخدمات النقل وأوقات حركة المرور والسفر؛ ت

المعلومات المتعلقة بجمع وتعقب وتسليم السلع العابرة )الترانزيت(؛ توفير المعلومات 

المتعلقة بالتخطيط والحجز للسفر والنقل عبر الوسائل اإللكترونية؛ توفير المعلومات 

المتعلقة بحركة المرور وازدحام حركة المرور؛ توفير المعلومات بشأن الطرقات 

نقل السلع وتسليمها؛ خدمات النقل والتسليم وتحديداً مراقبة  وحركة المرور؛ النقل؛

وإدارة وتعقب نقل األشخاص وتسليم السلع والطرود؛ مراقبة وإدارة وتعقب وسائل النقل 

في حال العبور )الترانزيت(؛ نقل الركاب والسلع؛ ترتيب السفر؛ ترتيب السفر وتحديداً 

رك الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية ترتيب السفر للمسافرين؛ خدمات تأجير وتشا

الكهربائية والدراجات الهوائية ذات التحكم الكهربائي والدراجات الهوائية ذات التحكم 

الكهربائي بواسطة الدواسات؛ خدمات التشارك والتأجير بخيار نقل الملكية؛ 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 - 969عدد 

الستخدام المؤقت تأجير المركبات؛ خدمات تشارك المركبات وتحديداً ترتيب وتنسيق ا

للمركبات؛ خدمات المساعدة في السفر وتحديداً توفير المعلومات بشأن خدمات الطوارئ 

لألشخاص في حالة عبور )الترانزيت(؛ توفير المعلومات بشأن النقل والسفر. الواردة 

  09بالفئة رقم 
 

931291االشتراطات        :      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 - 969عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد علي محمود علي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -السادات  -المطورين  - 282الوحده 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

  02،  29في مجال الفئات  09تعبئه وتغليف بالفئه  - 09الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سنيار للسياحة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش الحجاز  22مكتب بالدور الميزانين 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09الخدمات السياحية الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233038 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/23/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -مصر للمنشأت السياحية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 2شارع الجزيرة الوسطى الزمالك شقة رقم  22

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 09جميع خدمات الفئة  - 09الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/23/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حلفاوى سليمان بسيونى الحلفاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -مركز دمنهور  -بملك/ احمد سليمان بسيوني الحلفاوي  -السماني تبع العوجا 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 02،  29في مجال الفئات  09تعبئة و تغليف الوارده بالفئة  - 09الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    3232932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

فروت سيتي لتعبئة المواد الغذائية   فرد مصرى  -احمد محمود محمد يوسف ابو سريه 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك /محمود  -ميدان القناطر الخيرية  -البرادعة  -شارع مدرسة امين سامى 

 محمد يوسف ابو سريه

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 02،  03فى مجال الفئات  09خدمة التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 09الفئة 
 

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

جمعةباستخدامها م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

154 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة لولوة  -شركة حمادة صبحى زكى محمد وكريم انور فاروق قريطم وشركائهم 

 شركة توصية بسيطة  -الخليج لخلط وتوليف وتعبئة الشاى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية الثانية بملك/ نادر كمال تكال جرجس  - 29قطعة رقم -النوبارية 

 البحيرة  -مركز ابو المطامير  

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الشاي  09خدمات التعبئة و التغليف و النقل الواردة بالفئة رقم  - 09الفئة 

 03الوارد بالفئة 
 

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

939636العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة لؤلؤة  -يطم وشركائهم شركة حمادة صبحى زكى محمد وكريم انور فاروق قر

 شركة توصية بسيطة -الخليج لخلط وتوليف وتعبئة الشاى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية الثانية بملك/ نادر كمال تكال جرجس - 29قطعة رقم -النوبارية  

 البحيرة -مركز ابو المطامير 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال الشاي الوارد  09مات التعبئة و التغليف و النقل الواردة بالفئة خد - 09الفئة 

 03بالفئة 
 

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

939639مع 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233298 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور مدنية دمنهور  2كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

مات التعبئة وتغليف االدخنة والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات خد - 09الفئة 

 09التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    3232226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  22

 09 : مةالــــــات العـــفئ
 

الخدمات المتعلقة بالتخزين والشحن والتفريغ والتعبئة والنقل الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 03في مجال منتجات الفئة  09
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف  -رميت للمواد الغذائية اجيبشين جو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  22

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المتعلقة بالتخزين والشحن والتفريغ والتعبئة والنقل الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 دون غيرها 03في مجال منتجات الفئة  09
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريةشركة  -اي جي اف فطيرة  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم قصر النيل القاهرة -الزمالك  -شارع الكامل محمد  22 - 6شقة  -الدور االول 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات المتعلقة بالتخزين والشحن والتفريغ والتعبئة والنقل الواردة بالفئة  - 09الفئة 

 .03 في مجال منتجات الفئة 09
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اي جي اف فطيرة  -اجيبشين جورميت للمواد الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم قصر النيل  -الزمالك  -شارع الكامل محمد  22 - 6شقة رقم  -الدور االول  

 القاهرة 

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

بالفئة الخدمات المتعلقة بالتخزين والشحن والتفريغ والتعبئة والنقل الواردة  - 09الفئة 

 . 03في مجال منتجات الفئة  09
 

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

وغيرها 213623مع 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش م م  gNF gNINEF -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  26ش  263

 09 : المةــــــات العـــفئ
 

 09جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 09الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3022932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/36/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  2992لسنة  93والقانون رقم  2992لسنة  8حكام القانون رقم ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا(من ترعة المنصورية  226

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3023222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/38/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -فوزى فرج بباوى حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع محمد عبد الله دراز / ارض الجولف/ مصر الجديدة  22

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23خدمات اصدار جريده طبيه بالفئه رقم  - 23ئة الف
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -اعة الطحن الشركة المصرية العالمية لصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6مدينه  - 23قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 23جميع خدمات الفئه  - 23الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236028 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6مدينه  - 23قطعه  -لثالثه المنطقه الصناعيه ا

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 23جميع خدمات الفئه  - 23الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3236029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -الشركة المصرية العالمية لصناعة الطحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  6مدينه  - 23قطعه  -المنطقه الصناعيه الثالثه 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 23ع خدمات الفئه جمي - 23الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238068 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - gNF gNINEF -لدور العرض سي سينما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -العجوزة   -يوليو  26شارع  263

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 23الفئة 
 

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

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3062339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/32/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اتيكيت اند مانرز فاونداشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مصر الجديدة  -النزهة  - 22شقة  -المنطقة الخامسة  -صر للتعمير مساكن م 3

 القاهرة 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتنمية مهارات   - 22الفئة 

 22االطفال الواردة بالفئة 
 

باستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3068296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2328 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة و منظمة بموجب  -وان ام تى غروب هولدنغ ليمتد 

 القوانين المرعبة فى جزر كايمان

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

غراند  -وست باى رود   832 -غراند بافيليون ، هيبيسكوس واى  02229ص . ب . 

 جزر كايمان  2233-2كاى واى   -كايمان 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيم المسابقات التعليمية ومسابقات األلعاب فى مجال  -التدريب  -التعليم  - 22الفئة 

توفير منشورات  -تحديدا تنظيم مسابقات العاب الفيديو خدمات الترفية و -العاب الفيديو 

انتاج افالم لغايات غير الدعاية  -الكترونية مباشرة )ان الين ( غير قابلة للتنزيل 

توفير افالم وافالم سينما غير قابلة للتنزيل عبر خدمات نقل الفيديو حسب  -واالعالن 

ل عبر خدمات نقل الفيديو حسب الطلب توفير برامج تلفزيونية غير قابلة للتنزي -الطلب 

توفير العاب مباشرة )  -توفير موسيقى غير قابلة للتنزيل عبر شبكة اتصاالت عالمية  -

-خدمات الترفيه  -توفير معلومات فى مجال نشاطات االستجمام والتسلية  -الين (  -ان 

الين ( للكتب  -النشر االلكترونى المباشر ) ان  -توفير برامج تلفزيوينة مستمرة 

توفير مخطوطات يدوية اصلية ونصوص سينمائية وقصص وروايات  -والصحف 

توفير موقع الكترونى يحتوى على مقاطع فيديو غير قابلة  -وكتابات لغايات الترفيه 

 دون غيرها 22للتنزيل ، تنظيم واقامة المؤتمرات والمعارض والمسابقات بالفئة 
 

999691العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الطالب حق اسبقية  االشتراطات        :      منح
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3082238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/30/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة ذا ليمون ترى اند كو هوسيبتاليتى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القاهره الجديده   -التجمع الخامس  -المنطقه الثالثه  -الحى االول   - 82فيال  

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3089038 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -الشركة العربية لالستيراد والتصدير والترفيه  -محمد توفيق وشريكته 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -الدور الخامس  - 9شارع ابو  العتاهية شقة 26

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22مدن الترفيهيه الواردة بالفئة رقم تشغيل ال - 22الفئة 
 

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

 KRAPالتنازل عن كلمة بارك  - 999961العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 

على حدى فى الوضع العادى 
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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  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    3090322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/36/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك.  

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 93322برتينو ، كاليفورنيا وان ابل بارك واى ، كو 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتهذيب؛ توفير برامج التدريب والتوجيه والتدريب الداخلي   - 22الفئة 

والتدريب المهني واإلرشاد المهني في مجاالت اإلعالن والتسويق واالتصاالت 

نظيم وعقد وتقديم الحلقات الدراسية وورش العمل والحصص والتصميم؛ ترتيب وت

الين( والبرامج -والحلقات الدراسية عبر االنترنت والمؤتمرات والتعليم المباشر )ان

التعليمية عن بعد؛ ترتيب وتنظيم وعقد وتقديم الحفالت الموسيقية والعروض الحية 

وعروض الترفيه المسرحية  واألحداث الترفيهية الخاصة واألحداث الفنية والثقافية

والمباريات والمسابقات والمعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض 

الفنية واألحداث الرياضية؛ تطوير وانتاج وتوزيع وتقديم برامج الراديو وبرامج 

التلفزيون واألفالم السينمائية والمحتويات الترفيهية المتعددة الوسائط والتسجيالت 

توفير برامج التلفزيون والراديو والبرامج السمعية المستمرة والفيديو وملفات  الصوتية؛

الوسائط المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( والبرامج المستمرة 

التي تُبث عبر االنترنت؛ توفير برامج الترفيه والرياضة والموسيقى والمعلومات 

سطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات واألخبار واألحداث الجارية بوا

الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية 

والتلفزيون والتلفزيون الكبلي؛ توفير برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة 

ة غير القابلة والموسيقى والمعلومات واألخبار واألحداث الحالية واألحداث الجاري

للتنزيل؛ توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل برامج الترفيه 

والرياضة والموسيقى والمعلومات واألخبار واألحداث الجارية والبرامج الفنية 

والثقافية؛ توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في 

فيه والموسيقى والرياضة واألخبار الحالية والفنون والثقافة؛ معلومات مجال التر

ترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية واأللعاب االلكترونية وااللعاب التفاعلية والعاب 
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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  - 969عدد 

الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات والجداول واآلراء التقييمية والتوصيات 

لترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية الشخصية للبرامج التعليمية وا

والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية 

والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ خدمات قطع التذاكر 

ة والمسرح واألحداث الفنية وحجز المقاعد للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائي

والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية 

والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم اآلراء 

التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات وتوفير المواقع االلكترونية التفاعلية 

ات الحاسوبية لنشر ومشاركة اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات والتطبيق

المتعلقة بالبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية 

والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية 

لفنية واألحداث الرياضية؛ توفير النغمات والمهرجانات والمعارض والمعارض ا

والموسيقى المسبقة التسجيل والفيديو والرسوم البيانية غير القابلة للتنزيل والمستخدمة 

على أجهزة االتصاالت المتنقلة؛ توفير موقع الكتروني لتحميل وتخزين ومشاركة 

الين( -شرة )انوعرض ونشر الصور والملفات السمعية وملفات الفيديو والجرائد المبا

والمدونات )بلوغز( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة؛ نشر الكتب والنشرات الدورية والصحف والنشرات 

االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من المنشورات؛ توفير المواقع 

ية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل الكتب والنشرات الدورية والصحف االلكترون

والنشرات االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من المنشورات؛ 

الين(؛ توفير -إعداد التقارير االخبارية؛ خدمات المكتبات اإللكترونية والمباشرة )ان

يل المستخدمة في مجال اللياقة البدنية والتمارين البرمجيات الحاسوبية غير القابلة للتنز

الرياضية؛ توفير المواقع الكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في 

مجال اللياقة البدنية والتمارين الرياضية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ ابتكار المؤثرات 

 22البصرية والرسوم البيانية لآلخرين بالفئة 
 

33619العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -طات        :      االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3092229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ت المتحدة االمريكية فى الواليا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 92230ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  2233

 الواليات المتحدة االمريكية

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

؛ التعليم والتهذيب؛ توفير التدريب؛ الترفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية - 22الفئة 

خدمات التعليم والتهذيب وتحديدا المؤتمرات واجتماعات القمم على شكل مؤتمرات 

وحصص وحلقات دراسية عبر االنترنت وجلسات وحلقات دراسية تعليمية غير قابلة 

الين( وتحديداً المدونات -للتنزيل في مجال تعلّم اآللة؛ المنشورات المباشرة )ان

زيل وأوراق البحث غير القابلة للتنزيل في مجال تعلم والتقارير التقنية غير القابلة للتن

اآللة؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تشمل معلومات في مجال تعلم اآللة؛ خدمات 

التعليم والتهذيب وتحديدا المؤتمرات واجتماعات القمم والحلقات الدراسية في مجال 

زيع وخدمات ما بعد اإلنتاج النقل؛ خدمات الترفيه على شكل تطوير وإنشاء وإنتاج وتو

لألفالم السينمائية ومحتوى الترفيه المتعدد الوسائط؛ إنتاج األفالم والفيديو؛ توفير 

المواقع اإللكترونية التي تشمل معلومات الترفيه في مجاالت الفيديو واألفالم؛ توفير 

فيه والوثائقيات. المواقع اإللكترونية التي تشمل الفيديو غير القابل للتنزيل في مجال التر

 22الواردة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة دالتون سكولز ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ات المتحدة االمريكيةالوالي 23228ستريت ، نيويورك ، ان واى  89إيست  238

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

. تنظيم المباريات 0. تنظيم المباريات ]التعليم أو الترفيه[؛ 2.التعليم؛ 2 - 22الفئة 

. نشر نصوص بخالف نصوص الدعاية 3. خدمات مكتبات اإلعارة؛ 2الرياضية؛ 

. خدمات 9النصوص؛  . كتابة8. تحرير أشرطة الفيديو؛ 2. نشر الكتب؛ 6واإلعالن؛ 

. تأجير 22. تأجير األلعاب والدمى؛ 22. تزويد المرافق الرياضية؛ 23قاعات التسلية؛ 

 22معدات األلعاب الواردة بالفئة 
 

923923العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3098932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/39/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سنيار لتنمية الموارد البشرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -المهندسين  -دور الميزانين  -ش الحجاز  22

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22رده بالفئة التدريب على الموارد البشريه الوا - 22الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/23/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  93202كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  223

 االمريكية 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

منتديات والمؤتمرات وورش الخدمات التعليمية وتحديدًا توفير الفصول وال - 22الفئة 

العمل الخاصة بالبرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي؛ الخدمات التعليمية وتحديدًا 

كتابة الكتب والمقاالت للدوريات غير تلك الخاصة بالدعاية واإلعالن في مجاالت العتاد 

قاالت الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ الخدمات التعليمية وتحديدًا نشر الكتب والم

واألوراق التقنية في مجاالت البرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي؛ الخدمات 

التدريبية في مجاالت العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية؛ ترتيب وإجراء الفصول 

التعليمية والندوات التعليمية وعروض الطرق التعليمية والمؤتمرات التعليمية والعروض 

 22بالبنية التحتية االفتراضية والتخزين والشبكات. الواردة بالفئة رقم التعليمية المتعلقة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3230390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

38/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمرو اسامة محمد عبد الجواد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حدائق حلوان  -مدنية الهدى  -شارع االزهار  6

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22مهرجانات وحفالت ثقافية وفنية الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/22/2329 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده  -ار اي ميديا لالنتاج الفني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمارات العبور صالح سالم مصر الجديده القاهره  03

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22ه بالفئه االنتاج الفني بجميع انواع - 22الفئة 
 

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

الحروف على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3233222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ذات مسئوليه محدوده شر -شركة ستيرن أى بى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، القاهره  22339الملك الصالح ،  6ص .ب.  

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، االنشطة الرياضيه والثقافيه  - 22الفئة 

 22الواردة بالفئة 
 

هد مالك العالمة باستخدامها مجمعةتع -االشتراطات        :      



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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3232900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد السيد محمد احمد علوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -يه الشراب 2ب -عمارات شرق السكه الحديد  

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

  22مهرجان رياضى ترفيهى الوارد بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - gNF gNINEF -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -العجوزة   -يوليو   26شارع  263

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3238633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/32/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -) اكاديمية الطفل ( ش م م  -الشركة المصرية لرعاية الطفل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -النزهه  -ش المنتزة  69

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22جميع الخدمات الوارده بالفئة  - 22الفئة 
 

263333العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    3239222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/30/2323 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين اليابان  -سوني انتراكتيف انترتينمنت انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -كو ، طوكيو  -كونان ، ميناتو  2-2-2

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

الترفيه التفاعلى ، خدمات ترفيهيه ، خدمات الترفيه التفاعلى ، خدمات  - 22الفئة 

ترفيهية مباشره ، الترفية التفاعلى المباشر ، خدمات ترفيهيه خاصه بالعاب الفيديو ، 

  22خدمات ترفيهيه ، و تحديدا توفير اللعاب فيديو مباشرة الواردة بالفئه 
 

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

6936639 


