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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1428230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/02/2102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -عمرو مفيد كمال الديب   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  42

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

بما في ذلك الخدمات العلمية و التقنية و خدمات  32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 

البحث و التصميم المتعلقة بها ، خدمات التحليل و االبحاث ، خدمات تطوير و تصميم و 

لعتاد الحاسوبي و البرماجيات الحاسوبية استشارات في البرامج صيانة و تحديث ا

 الحاسوبية ، خدمات تطوير و تصميم و صيانة و تحديث البرامج الحاسوبية
 

-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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1428232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/02/2102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية-فرد  -عمرو مفيد كمال الديب    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  42

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

علمية و التقنية و دون غيرها بما في ذلك الخدمات ال  32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 

خدمات البحث و التصميم المتعلقة بها ، خدمات التحليل و االبحاث ، خدمات تطوير و 

تصميم و صيانة و تحديث العتاد الحاسوبي و البرماجيات الحاسوبية استشارات في 

 البرامج الحاسوبية ، خدمات تطوير و تصميم و صيانة و تحديث البرامج الحاسوبية
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات  
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1432109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/02/2106 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -اسينشير جلوبال سوليوشنزو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرلندا   - 3راند قنال بالزا ، ابر جراند قنال ستريت ، دبلن ج 4

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

استشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البحوث والمعلومات في مجاالت  - 32الفئة 

خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أمن تكنولوجيا 

تحليل البيانات، والحوسبة السحابية )استخدام شبكة من الخوادم عن بعد(، المعلومات، و

وحلول الحوسبة السحابية العامة والخاصة، وأمن الحوسبة السحابية، وتخزين 

المعلومات والبيانات،وبنية مركز البيانات، وإدارة البيانات، وتخزين المعلومات 

ير الموقع، وتطوير التطبيقات النقالة، والبيانات وشبكات الكمبيوتر، والتحليالت، وتطو

وتطوير البرمجيات؛ استشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البحث والمعلومات في 

مجاالت تطبيقات البرمجيات، وبرمجيات الكمبيوتر واسترتيجية أنظمة الكمبيوتر، ونظم 

الرقمية، الكمبيوتر، وتصميم نظم الكمبيوتر، وتحسين محركات البحث، االستراتيجية 

وأجهزة الكمبيوتر، وأمن الكمبيوتر والشركات، وهيكلية المؤسسات والشركات لمواءمة 

العمليات التجارية واالستراتيجيات مع حلول التكنولوجيا المناسبة والبرمجيات مفتوحة 

المصدر؛ استشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البحوث والمعلومات في مجاالت 

عمل، وهي توحيد أجهزة الموظفين، وتطويرها واالنتقال إلى النظم التحويل في مكان ال

والبرمجيات الجديدة، واعتماد وتنفيذ التكنولوجيا والبرامج واألجهزة الجديدة؛ تصميم 

وتطوير البرمجيات غير القابلة للتنزيل لوسائط التواصل االجتماعي والتسويق والترويج 

ي، وتحسين محركات البحث والخدمات المالية وخدمة العمالء وأداء الموقع اإللكترون

واالتصاالت وتكنولوجيا الهواتف النقالة والسلع االستهالكية والبيع بالتجزئة وبرامج 

والء العمالء )مكافآت العمالء المداومين( والتصنيع والتأمين؛ خدمات الدعم الفني في 

لكمبيوتر طبيعة تحري األعطال وإصالحها في طبيعة تشخيص مشاكل أجهزة ا

والبرمجيات، بما في ذلك خدمات الدعم لتشغيل وصيانة برامج الكمبيوتر وأنظمة 

الكمبيوتر؛ المنصات كخدمة تضم منصات برامج كمبيوتر لتحليل األعمال وإدارة قواعد 

البيانات في مجاالت التجارة اإللكترونية وتسليم وسائل اإلعالم الرقمية؛ توفير 

لتنزيل القائمة على الحوسبة السحابية الستخدامها في تحليل البرمجيات غير القابلة ل

األعمال وإدارة قواعد البيانات في مجاالتوسائط التواصل االجتماعي والتسويق 

والترويج وخدمة العمالء وأداء الموقع اإللكتروني، وتحسين محركات البحث والخدمات 

ع االستهالكية والبيع بالتجزئة المالية واالتصاالت وتكنولوجيا الهواتف النقالة والسل

وبرامج والء العمالء )مكافآت العمالء المداومين( والتصنيع والتأمين؛ خدمات الدعم 

الفني، وهي، تحري األعطال وإصالحها في طبيعة تشخيص مشاكل أجهزة الكمبيوتر 

والبرمجيات ذات الصلة بأمن الكمبيوتر واألجهزة والبرمجيات في مجال خدمات 
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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 - 969 عدد

يا المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أمن تكنولوجيا المعلومات، تكنولوج

وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وحلول الحوسبة السحابية العامة والخاصة، أمن 

الحوسبة السحابية، وتخزين المعلومات والبيانات، وبنية مركز البيانات، وإدارة 

والبيانات؛ تصميم وتطوير تكنولوجيا البنية التحتية، البيانات، وتخزين المعلومات 

وأنظمة األمن لبيئات الحوسبة السحابية وشبكات الكمبيوتر؛ توفير أنظمة الكمبيوتر 

االفتراضية وبيئات الكمبيوتر االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ خدمات تكامل 

والدعم الفني في طبيعة  أنظمة الكمبيوتر؛ خدمات إدارة التطبيقات، وهي والصيانة

الصيانة والدعم الفني في طبيعة تحري األعطال وإصالحها، وتصميم، ورفع كفاءة 

وتحسين وتطوير تطبيقات اآلخرين؛ التصميم المخصص واختبار وتطوير وتنفيذ 

تطبيقات وبرامج الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تصميم وتطوير 

ت الكمبيوتر و بنية تطبيقات الكمبيوتر؛ توفير التنفيذ واالستشارات بنية قاعدة بيانا

الفنية، وخدمات الصيانة واإلدارة فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر للغير )لطرف ثالث(، 

وتطبيقات البرمجيات، ومنصات البرامج والبرمجيات الوسيطة لآلخرين؛ توفير 

والخدمات اللوجستية الستخدامها في  البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيل للشحن

تحسين سعة الشحن وخدمة العمالء؛ توفير البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيل 

للخدمات الصحية والعامة الستخدامها في قواعد البيانات واالمتثال للوائح الحكومية؛ 

الستخدامها في  توفير البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيلإلدارة رأس المال البشري

تخزين البيانات وتنظيم البيانات؛ توفير البرمجيات السحابية غير القابلة 

للتنزيلللمبيعاتالمتكاملة لالستخدام في إدارة الترويج، ومبيعات التجزئة، وتسليم المتجر 

والمخزن وخدمة العمالء؛ توفير البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيل للفيديو الرقمي 

خدام في توزيع الفيديو؛ توفير البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيل لالست

للتأمينعلىالحياة وتأمين المعاش/ الدخل الثابت لتطوير المنتج واألعمال الجديدة وعقود 

التأمين والضمان وإدارة السياسات، بما في ذلك المطالبات وتوزيع العوائد واألرباح؛ 

ر القابلة للتنزيللبرامج اإلقراض بضمان رهن عقاري توفير البرمجيات السحابية غي

إلستخدامها في إصدار القروض؛ توفير البرمجيات السحابية غير القابلة للتنزيلللتأمين 

على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث الستخدامها في إدارة وثائق التأمين ومطالبات 

ير القابلة للتنزيللترحيل البيانات التأمين وفواتير التأمين؛ توفير البرمجيات السحابية غ

 في مجاالت إندماجات الشركاتو أنشطةالتعاقدالخارجي لألعمال التجارية.
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1428029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/01/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 93122كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  0610

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

ي إنشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين المسجلين "خدمات الكمبيوتر، وه - 32الفئة 

لتنظيم المجموعات واالجتماعات والمناسبات والمشاركة في المناقشات والمشاركة في 

شبكات التواصل االجتماعي والتواصل فيما يتعلق باألعمال ]األعمال التجارية[ 

اإلنترنت والتواصل المجتمعي؛ خدمات الكمبيوتر، وهي استضافة مواقع على شبكة 

لآلخرين لتنظيم وعقد االجتماعات والمناسبات والمناقشات التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت 

وشبكة االتصاالت؛ خدمات الكمبيوتر في طبيعة ملفات التعريف الشخصية والجماعية 

المخصصة أو صفحات الويب التي تحتوي على معلومات محددة من قبل المستخدم، بما 

معي ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ خدمات في ذلك، المحتوى الس

الكمبيوتر، وهي توفير محركات البحث للحصول على البيانات عن طريق شبكات 

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير تسهيالت عبر اإلنترنت للمشاركة في شبكات 

خدمين؛ التواصل االجتماعي، وإلدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالمست

توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ غير القابلة للتنزيل لشبكات التواصل 

االجتماعي وإنشاء مجتمع افتراضي وبث المحتوى الصوتي ومحتوى الفيديو والصور 

(، وهي استضافه PSAوالمحتوى النصي والبيانات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

( SPPSمات البرامج ]البرمجيات[ كخدمة )تطبيقات برامج الكمبيوتر لآلخرين؛ خد

التي تتضمن برامج إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية واإلشعارات والتنبيهات؛ 

توفير استخدام مؤقت للبرامج ]البرمجيات[ غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 

خرين؛ الستخدامها في تصميم وإدارة وقياس وتحليل ونشر وخدمة الدعاية واإلعالن لآل
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 جريدة 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

خدمات موفر برنامج شراء اإلعالنات عبر اإلنترنت، وهي توفير برمجيات برامج غير 

قابلة للتنزيل للسماح للمشترين والبائعين للدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت لشراء وبيع 

(، التي تتضمن PSAقائمة المخزون المعلن عنه؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

اء وبيع وتصميم وإدارة وتتبع وتقييم وتحسين واستهداف برمجيات الستخدامها في شر

وتحليل وتسليم وتغطية الدعاية واإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛ توفير المواقع 

اإللكترونية التي تمنح المستخدمين القدرة على رفع وتعديل وتبادل محتوي الواقع 

ت لبرامج الكمبيوتر غير المعزز والمعلومات والخبرات والبيانات؛ توفير استخدام مؤق

القابلة للتنزيل التي تمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة 

النقالة لألجهزه الحاسوبية المحمولة وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية 

ؤقت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ توفير االستخدام الم

للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لمعالجة المدفوعات اإللكترونية؛ توفير برامج واجهة 

( الستخدامها في المراسلة اإللكترونية وبث المحتوى السمعي PAAبرمجة تطبيقات )

ومحتوى الفيديو والصور والنصوص والبيانات؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات 

ض المراسلة الكترونيه؛ خدمات رسم الخرائط؛ توفير وصول غير القابلة للتنزيل ألغرا

مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لخدمات رسم الخرائط؛ خدمات 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم PSAموفر خدمه التطبيقات )

قابلة للتنزيل لتبادل الخرائط؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير ال

وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين اآلخرين وتقديم 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ PSAالتوصيات؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

لتمكين أو لتسهيل تبادل وعرض موقع المستخدم والتخطيط لألنشطه مع المستخدمين 

فير استخدام مؤقت لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر غير اآلخرين وتقديم التوصيات؛ تو

القابلة للتنزيل لألغراض االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ خدمات موفر 

(، التي تتضمن برامج ]برمجيات[ لتمكن أو تسهل التواصل PSAخدمه التطبيقات )

]برمجيات[  االجتماعي ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج

الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل لتحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ومشاركة مواقع 

البضائع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(PSA التي تتضمن برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث عن وتحديد ،)

ع والسلع والخدمات والمناسبات ذات األهمية؛ برنامج يستخدم ومشاركة مواقع البضائ

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر الستخدامها في شراء ونشر الدعاية APPSكخدمة )

واإلعالن؛ توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتعديل الصور 

 –السمعي  الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى

(، PAالبصري مع مرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

وهي الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع 

العالمات الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة 

توفير استخدام مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل  إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛

 –لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الوسائط اإللكترونية، وهي الصور والمحتوى السمعي 

البصري ومحتوى الفيديو وبث الفيديو الحي والتعليقات واإلعالنات واألخبار والروابط 

القابلة للتنزيل للبحث عن على اإلنترنت؛ توفير استخدام مؤقت لبرامج الكمبيوتر غير 

)العثور على( المحتوى وناشرين المحتوى، ولالشتراك في المحتوى؛ توفير استخدام 

 –مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

البصري وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات 

(PSA ) التي تضم برمجيات لشبكات التواصل االجتماعي وإدارة محتوى شبكات
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 جريدة 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

 –التواصل االجتماعي، وإنشاء مجتمع افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص 

الدعاية واإلعالن؛  والرسائل واإلعالنات واالتصاالت والمعلومات الخاصة بوسائط

( التي تضم برمجيات واجهة برمجة تطبيقات PSAخدمات موفر خدمه التطبيقات )

(PAA التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجتماعي، وتطوير )

( يضم برامج برمجيات كمبيوتر APPSتطبيقات البرمجيات؛ برنامج يستخدم كخدمة )

إدارة محتوى التواصل االجتماعي وإنشاء مجتمع لشبكات التواصل االجتماعي و

البصري ومحتوى الفيديو والصور  –افتراضي وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل واإلعالنات واالتصاالت 

 والمعلومات الخاصة بوسائط الدعاية واإلعالن؛ تأجير برامج الكمبيوتر التي تتيح

 –للمستخدمين القدرة على رفع وتحرير ومشاركة الصور والفيديو والمحتوى السمعي 

البصري؛ خدمات الكمبيوتر، وهي تحديد وتنسيق المحتوى واإلعالنات عبر اإلنترنت 

من قبل المستخدم وإنشاء تلقيم لوسائل اإلعالم االجتماعية؛ توفير االستخدام المؤقت 

ل اللتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل المحتويات السمعية للبرمجيات غير القابلة للتنزي

البصري ومحتوى الفيديو؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات  –والمحتوى السمعي 

غير القابلة للتنزيل لرفع وتنزيل وأرشفة وتمكين إرسال ومشاركة الصور والمحتوى 

تبطة بها؛ توفير البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المر –السمعي 

االستخدام المؤقت للبرمجيات غير القابلة للتنزيل لتدفق محتوى الوسائط المتعددة 

الترفيهية؛ توفير االستخدام المؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل إلنشاء والحفاظ على 

وجود على اإلنترنت لألفراد والجماعات والشركات والعالمات التجارية؛ توفير 

مؤقت للبرامج غير القابلة للتنزيل للمعلنين للتواصل والتفاعل مع االستخدام ال

المجتمعات عبر اإلنترنت؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة 

للتنزيل الستخدامها في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو 

( التي تضم برنامج لتمكين أو تسهيل PSAوتحريرها؛ خدمات موفر خدمه التطبيقات )

التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ تطوير برامج 

]برمجيات[ الكمبيوتر؛ توفير برامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت؛ خدمات موفر 

مين القدرة (؛ توفير التسهيالت عبر اإلنترنت التي توفر للمستخدPSAخدمه التطبيقات )

على تحميل وتعديل ومشاركة الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية والنصوص 

 32والرسومات ]الجرافيكس[ والبيانات" 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1429293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/00/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ظبى بامارة ابو ظبى ، بدولة ابو ظبى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -، ابوظبي  002241ص.ب. 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

التقييمات والتقديرات والبحوث العلمية والتكنولوجية التي يضطلع بها  - 32الفئة 

المهندسون؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر؛ تطوير منصات البرمجيات 

التعليمية لآلخرين؛ تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الكمبيوتر لآلخرين الستخدامها في 

، وهي منصة تحليلية للتعلم تُستخدَم لتخزين وإدارة التعليم؛ خدمات البرمجيات كخدمة

وتحليل بيانات العمليات الخاصة باآلخرين؛ خدمات المنصة كخدمة، وهي منصة 

تحليلية للتعلم تُستخدَم لتخزين وإدارة وتحليل بيانات العمليات الخاصة باآلخرين؛ البحث 

اآللي لآلخرين؛ دراسة فنية  والتطوير في البرمجيات التعليمية الجديدة ومنتجات التعلم

للمشروع، أي تطوير منصات برمجيات الحاسوب وأجهزته للتعليم؛ تركيب برمجيات 

الحاسوب؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات، أي إدارة البرمجيات لآلخرين في مجال 

التعليم؛ تحديث برمجيات الحاسوب؛ تأجير برمجيات الحاسوب لآلخرين؛ برمجة 

الحاسوب، أي استشارات برمجيات الحاسوب واستشارات الحاسوب؛ استشارات 

تكنولوجيا الحاسوب؛ تحويل برامج الحاسوب والبيانات بخالف التحويل الفعلي؛ تحويل 

البيانات أو الوثائق من الوسائط المادية إلى الوسائط اإللكترونية؛ خدمات التصميم 

عي والتعلم اآللي؛ توفير الصناعية؛ خدمات البحوث الصناعية في مجال الذكاء االصطنا

االستخدام المؤقت لتطبيقات البرمجيات غير القابلة للتحميل من أجل التعليم والتعلم 

والتدريب؛ خدمات مشاركة الملفات، أي توفير موقع على شبكة اإلنترنت يتميز 

بتكنولوجيا تمكن المستخدمين من رفع وتحميل الملفات اإللكترونية؛ استضافة خدمات 

اإللكترونية لآلخرين إلدارة المحتوى عبر اإلنترنت ومشاركته؛ توفير  المواقع

المعلومات الفنية من الفهارس والقواعد المعلوماتية للبحث؛ استضافة موقع إلكتروني 

تفاعلي وبرمجيات عبر اإلنترنت غير قابلة للتحميل من أجل رفع وتنزيل ونشر 

ليقات ومحتوى الوسائط المتعددة وعرض وإظهار ووسم ومشاركة ونقل الرسائل والتع

ومقاطع الفيديو واألفالم والصور والمحتوى الصوتي والرسوم المتحركة والصور 

والنص والمعلومات وغيرها من المحتويات التي ينشئها المستخدمون؛ تصميم وإدارة 

ومراقبة منتديات النقاش عبر اإلنترنت؛ خدمات الحاسوب، أي استضافة خدمات المواقع 

كترونية لآلخرين لتنظيم وإجراء االجتماعات والفعاليات والمناقشات التفاعلية عبر اإلل

شبكات االتصال؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات، أي استضافة تطبيقات برمجيات 

 32الحاسوب الخاصة باآلخرين." الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

9 

 

 جريدة 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

بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -االشتراطات        :      



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1496123 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/18/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ميجا تراست للحلول التكنولوجية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -المنتزة  -ش طابية سيدى بشر بحرى  04

 32 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 32خدمات الكمبيوتر الواردة بالفئة  - 32الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

11 

 

 جريدة 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 
 

    1496122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/18/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ميجا تراست للحلول التكنولوجية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -المنزة  -سيدى بشر بحرى  -ش طابية   04

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32خدمات برامج الكمبيوتر الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1498293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/19/2109 

 :جيلالتس إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -اي كيو روبوتيك لتجارة نظم الحاسب االلى وبرامجة ش .ذ.م.م 

 محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، برج برلنغتن ، الخليج التجارى ، دبي ، االمارات العربيه  42083ص. ب. رقم 

 المتحدة

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنيه ، وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها ، خدمات  - 32الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعيه، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر الواردة 

 32بالفئة 
 

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

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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -مصر للمنشأت السياحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 2شاع الجزيرة الوسطى الزمالك شقة رقم  30

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32جميع خدمات الفئة  - 32الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى والية شركة قا -انك  -سيسكو تكنولوجى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  92043كاليفورنيا  -وست تاسمان درايف , سان هوزيه  021

 االمريكية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

مكونات البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالبنية  تثبيت وصيانة وإصالح - 32الفئة 

التحتية للحوسبة االفتراضية؛ االستشارات التقنية وخدمات األبحاث في مجاالت 

البرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي والشبكات الحاسوبية البنية التحتية للحوسبة 

ختبار االفتراضية االفتراضية؛ الخدمات الحاسوبية وتحديدًا خدمات إدارة مختبرات اال

على شكل إنشاء نسخة عن بيئة إنتاج الشبكات ضمن شبكة منعزلة لغرض االختبار 

للغير؛ خدمات البرمجة الحاسوبية؛ الخدمات الحاسوبية وتحديدًا النشر التلقائي 

للبرمجيات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية وخدمات البنية التحتية للحوسبة االفتراضية 

تطوير وتنفيذ وتحليل ودمج ومراقبة األداء والنسخ االحتياطي للغير؛ تصميم و

واسترجاع وتشخيص واختبار وإدارة العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والشبكات 

الحاسوبية البنية التحتية للحوسبة السحابية للغير؛ تخصيص وتكوين العتاد الحاسوبي 

ية التحتية للحوسبة االفتراضية؛ والبرمجيات الحاسوبية والشبات الحاسوبية والبن

االستشارات الخاصة بالحاسوب وتحديدًا خدمات االستشارات المرتبطة بالبنية التحتية 

للحوسبة االفتراضية والتخزين وإنشاء الشبكات؛ الخدمات الحاسوبية وتحديدًا خدمات 

حوسبة تكنولوجيا المعلومات المدارة والعمليات للغير وتحديدًا البنية التحتية لل

االفتراضية وخدمات إنشاء الشبكات والتخزين؛ استضافة وإدارة وتوجيه العتاد 

الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية والبنية التحتية للحوسبة 

االفتراضية للغير؛ توفير االستخدام المؤقت للبرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتوفير 

والعتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية  أنظمة التشغيل المتعددة

والبنية التحتية الحاسوبية االفتراضية ونشرها وتكوينها وإدارتها وتأمينها وتحسينها 

ورصدها ونسخها احتياطيًا واستعادتها ونمذجتها واختبارها وتخزينها وترقيتها 

واكتشافها واستخدامها؛ توفير وتشخيص وحل المشاكل فيها وتحليل وإصالح المشاكل 

االستخدام المؤقت للبرمجيات الحاسوبية غير القابلة للتنزيل لتوفير مصادر ومكونات 

العتاد والبرمجيات الخاصة بالشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت ونشرها وتكوينها 

ختبارها وإدارتها وتأمينها وتحسينها ورصدها ونسخها احتياطيًا واستعادتها ونمذجتها وا

وتخزينها وترقيتها وتشخيص وحل المشاكل فيها وتحليل وإصالح المشاكل واكتشافها 
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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 - 969 عدد

واستخدامها ولتمكين الوظيفة المتعددة الوظائف للشركات واألفراد؛ توفير االستخدام 

المؤقت للبرمجيات الحاسوبية غير القابلة للتنزيل الكتساب المعرفة ومعالجتها 

المؤقت للبرمجيات الحاسوبية الستخدامها على الحواسيب  وعرضها؛ توفير االستخدام

الشخصية والحواسيب الشخصية الصغيرة وأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية وأجهزة 

إدارة المعلومات الشخصية والهواتف النقالة واألجهزة الرقمية والماكينات االفتراضية 

قلة األخرى والسيارات واألجهزة االفتراضية وأجهزة الحوسبة واالتصاالت المتن

والمركبات األخرى أو أجهزة النقل األخرى إلدارة وتعزيز وتحسين مصادر الحوسبة 

الخاصة بتلك األجهزة؛ التأجير والتأجير التمويلي للعتاد الحاسوبي والبرمجيات 

الحاسوبية والشبكات الحاسوبية والبنية التحتية للحوسبة االفتراضية؛ خدمات الدعم 

ديدًا استكشاف المشاكل على شكل تشخيص المشاكل في العتاد الحاسوبي التقني وتح

وإصالحها واستكشاف المشاكل في البرمجيات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية والبنية 

التحتية للحوسبة االفتراضية؛ الكتابة التقنية للغير وتحديدًا كتابة األوراق التقنية الخاصة 

مجيات الحاسوبية؛ الخدمات االستشارية بمجاالت العتاد بمجاالت العتاد الحاسوبي والبر

 32الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة مهنية امريكية  -رز ذا اميريكان سوسيتي اوف ميكانيكال انجيني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 2991 -01106ان واي  -نيويورك  -تو بارك افينو  

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

توفير االستخدام المؤقت لبرامج غير قابلة للتحميل، فحص وتحليل وتقييم  - 32الفئة 

ومراقبة جودة عمليات التفتيش، خدمات استشارية، خدمات أداء الموظفين وفحص 

التصديق واالعتماد أي، تقييم الشركات المصنعة والمخترعين والمصممون،وتفتيش 

الشركات والرموز والمعايير الشخصية في االجتماع، تقييم وتقدير خدمات المصنعين 

لشخصية في والمخترعين، والمصممون، وشركات التفتيش، والرموز والمعايير ا

االجتماع، واصدار الشهادات واالعتماد وفقاً مع نتائج هذا التقييم والتقدير ،و كل هذه 

 32الخدمات واردة بالفئة 
 

وغيرها  4441111االشتراطات        :      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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -تيسكو مصر بريمير كيسينج سيرفيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -المنطقه الصناعيه الرابعه  - 2القطعه ب  - 22ش 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32خدمات الفئه  - 32الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كورنيش النيل  -شارع قسم مصر القديمة  02بالدور الثالث الكائنة فى  2الشقة رقم 

 القاهره 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها ، خدمات  - 32الفئة 

الصناعيه ، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع التحاليل واالبحاث 

 32الخدمات الواردة بالفئه 

 
 

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

127504
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 جريدة 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 
 

    1312224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية  ذات  -هيومن ريسورس سيرتيفيكيشن انستيتوت سابسيداري ال ال سي 

 مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه - 22403فى ايه  -ديوك ستريت الكسندريا   0222

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

اختبار وتحليل وتقييم معارف اآلخرين ومهاراتهم وقدراتهم في مجال  - 32الفئة 

الموارد البشرية لتحديد مطابقتها مع معايير االعتماد أو التصديق؛ توفير المعلومات عبر 

اإلنترنت في مجال الموارد البشرية المتعلقة باختبار وتحليل وتقييم معارف ومهارات 

ي الموارد البشرية لتحديد مطابقتها مع معايير االعتماد أو التصديق وقدرات العاملين ف

 دون غيرها  32الواردة بالفئة رقم 
 

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

127550العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312123 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية  -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  62

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312128 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  62

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  62

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه    -بدوى ش عبد الحميد  62

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1312169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رية الجنسيةفرد مص  -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  62

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع الخدمات الوردة بالفئة  - 32الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - IAP IA AEP -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -العجوزة   -يوليو  26شارع  061

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32واردة بالفئه رقم جميع الخدمات ال - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه متحده -انك  -سوتيكالز ريجينيرون فارما

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة - 01290نيو يورك  -اولد سو ميل ريفير رود تاريتاون  222

 االمريكية 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

بحث وتطوير المستحضرات الصيدالنية؛ خدمات الهندسة الجينية؛ خدمات  - 32الفئة 

اث الجينية؛ الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والتطوير المتعلقان بها؛ األبح

االختبارات الجينية ألغراض البحث العلمي؛ خدمات البحوث الطبية والدوائية؛ البحث 

والتطوير في مجاالت التكنولوجيا الحيوية، المستحضرات الصيدالنية الحيوية والعالج 

 ( دون غيرهـــــا32جارب السريرية. الـــوارده بالفئة )الجيني؛ االبحاث السريرية؛ الت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أردنية محدودة المسئولية   -شركة العالمة الثالثية لالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االردن 00008، عمان  2281ص.ب 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها,خدمات  - 32الفئة 

التحاليل واالبحاث الصناعية ،خدمات التصاميم الصناعية ,ادارة الجودة وخدمات 

  32التوثيق و كل هذه الخدمات واردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1022390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2114 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتي كمباني ، ليمتد 

 لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  09818، ويلمنجتون ، ديالوير  311سنتر فيل رود ، سويت  2200

 االمريكية

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المطاعم وخدمات توفير الطعام والشراب المعد لالستهالك الواردة  - 34الفئة 

 34بالفئة 
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29 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1460302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/02/2102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ليبانيت احمد محمد حسين سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة المتحدةالمملك -ال اي  00دي اتش  -ده  -دورهام  -وايرسايد درايف  02

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34خدمات المطاعم و الكافيتريات الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1422222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/01/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -مطعم مصراوى  -احمد السعدنى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المريوطية  -ب شارع الملك فيصل  98

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

الواردة خدمات المطاعم والوجبات السريعة وتقديم السندوتشات والكافيهات  - 34الفئة 

 34بالفئة رقم 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1428421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية فرد  -مصعم المسلم  -عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش خالد بن الوليد قسم المنتزة االسكندرية  90

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34مطاعم بالفئة  - 34الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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32 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    1482229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/14/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ذا ليمون ترى اند كو هوسيبتاليتى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 34 : المةــــــت العاـــفئ
 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
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33 

 

 جريدة 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 
 

    1490001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدوده  -ال ال سي  -اوتباك ستيكهاوس اوف فلوريدا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 44612فلوريدا  -تامبا   -الطابق الخامس  -نورث ويست شور بوليفارد  2214

 الواليات المتحده االمريكيه 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات الصاالت المخصصه لتقديم  -خدمات المقاهي  -خدمات المطاعم  - 34الفئة 

خدمات تعهدات تقديم  -المعده لالخذ خارج المطعم  خدمات تقديم الوجبات -المشروبات 

توفير خدمات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  -وتزويد االطعمه والمشروبات 

وال ترد ضمن  34توفير االقامه الموقته والوارده بالفئة  -الفنادق والموتيالت والسكن 

 فئات اخري 
 

 وغيرها  411211العالمة رقم  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع
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34 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ميلينيوم اند كوبثورن انترناشونال ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافورة -جمهوريه بالزا   10-02#  -رافلز بليس  9

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34خدمات الفنادق والمطاعم للعمالء المميزين بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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35 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1496820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/18/2109 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 ش سعوديه -شركة باجة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربيه السعوديه 00322الرياض  08993ب  -ص 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت و المطاعم والمقاهي و  - 34الفئة 

لتزويد بالطعام والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و مطاعم تقديم الكافتيريات و ا

 دون غيرها 34الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة او المتنقلة )الكانتينات(بالفئة 

 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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36 

 

 جريدة 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 
 

    1498964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -شركة الوجبات العجيبة للتجارة المحدودة 

 طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  - 00442الرمز البريدى /  - 981ص . ب  -مدينة الرياض 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات  - 34الفئة 

 .دون غيرها34الواردة بالفئة رقم 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    1499963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عروس النيل  -اوالد عوضين درويش الخضرجي وشريكتهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع سعد زغلول ملك محمد طاهر عبده راجح قسم رابع  مركز كفر سعد دمياط

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34خدمات مطاعم الوارده بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

38 

 

 جريدة 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 
 

    1312289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/00/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى    -دلعونا    -بيتر فايز ميخائيل تناغو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة نصر  -شارع محمد حسنين هيكل  36عقار رقم    -الدور اال رضي 4محل رقم  

 القاهره -

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34مطعم و كوفي شوب الوارد بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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39 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةفرد مصر -محمد احمد شعبان الجزار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع سليم االول الزيتون  81

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34خدمات المطاعم الوارده بالفئه  - 34الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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40 

 

 جريدة 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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1316131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد احمد شعبان الجزار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع سليم االول الزيتون  81

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34خدمات المطاعم بالفئه  - 34الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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41 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بي ناتشورال للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينه هليوبوليس الجديده  -الحى الرابع   22عمارة  012الوحده 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع سلسله مطاعم الشركة ومنتجات المطاعم وخاصه وجبات غذائيه  - 34الفئة 

 34برجر وبيتزا واكالت سريعه تتبع نظام الكيتو الغذائى بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316823 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -رد ف  -عادل حلمي عبد الله عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -التجمع الخامس   -بورتو  نيو كايرو  

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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43 

 

 جريدة 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 
 

    1312112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد مصطفى محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  -تقسيم القاده  2عماره 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34خدمات تقديم االطعمه و المشروبات ) مطاعم و كافيهات ( الوارده بالفئه  - 34الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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44 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه شخص واحد محدوده المسئوليه  -دومو للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  6 -المجاوره االولى  -الحى االول  -سنتر العربى التجارى  - 24محل رقم 

 الجيزه 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34مطاعم الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  00

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب واإلقامة المؤقتة وكافة الخدمات األخرى  - 34الفئة 

 دون غيرها 34الواردة بالفئة 
 

طات        :      التنازل عن الحروف كال على حدةاالشترا
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 جريدة 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 
 

    1312222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  شارع 00

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب واإلقامة المؤقتة وكافة الخدمات األخرى  - 34الفئة 

 دون غيرها 34الواردة بالفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  00

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب واإلقامة المؤقتة وكافة الخدمات األخرى  - 34الفئة 

 دون غيرها 34الواردة بالفئة 
 

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

الحروف على حدى



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    1312260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الكامل محمد , الزمالك , قسم قصر النيل , القاهرة  00

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات توفير الطعام والشراب واإلقامة المؤقتة وكافة الخدمات األخرى  - 34الفئة 

 دون اخرى 34الواردة بالفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -سفن مارت   -جمال البدرى عبد الدايم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -القاهره الجديده  -منطقه المستثمرين بالتجمع الخامس  33ق 

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

  34ت المطاعم و المقاهى و الكافتريات الوارده بالفئه خدما - 34الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل م طالبإس
 

 دياب عثمان التوت_ فرد -المراء العرب  لصاحبها دياب عثمان التوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  سنتر العربى _ الحى االول _ مدينة السادس من اكتوبر _ الجيزة 44

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34خدمات المطاعم و الكافتريات الواردة بالفئه  - 34الفئة 
 

-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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -_ فرد   دياب عثمان التوت -االمراء العرب  لصاحبها دياب عثمان التوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنتر العربى _ الحى االول _ مدينة السادس من اكتوبر _ الجيزة  44

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34خدمات المطاعم و الكافتيريات الواردة بالفئه  - 34الفئة 
 

 -ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا
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 جريدة 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 
 

    1318208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية -كبابجى ابو رامى  -محمود ابو السعود ابراهيم ابو عجل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة زينبالسيد --ش ابن يزيد ارض يعقوب  0

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 34خدمات مطاعم الواردة بالفئة  - 34الفئة 
 

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

057452بالعالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1301102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/14/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عالء محمد على الهنداوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -طنطا اول  -شارع على مبارك  24

 34 : المةــــــات العـــفئ
 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -صيدليات سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 برج الصحابة ش الحرية  باغوص الفيوم

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33الصيدليات فئة رقم  - 33الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة 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 
 

    1499220 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسوولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  -ميرك شارب اند دوم كورب 

  الواليات المتحدة األمريكية -المرعية فى نيو جيرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يكيةالواليات المتحدة االمر 8889وان ميرك درايف وايتهاوس ستايشن نيو جرسى 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33المعلومات الطبية الخدمات االستشارية الطبية بالفئة  - 33الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد فكري سيد مبروك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حدائق حلوان   -ش جمال عبد الناصر  23

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33معمل تحاليل طبية الوارده بالفئة  - 33الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -معمل نور االسالم للتحاليل الطبية لصاحبها تامر محمد احمد متولى عالم 

 مصرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -ادكو  -ش الجمهوريه 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

  33معامل التحاليل الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مقفلة  -شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, العليا , طريق الملك فهد ,المملكة العربية  00422, الرياض  410228ص. ب  

 السعودية

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات العناية بالنظافة والعناية بالجمال  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ - 33الفئة 

لإلنسان والحيوان؛ العيادات الطبية؛ الرعاية الصحية؛ الجراحات التقويمية؛ دور 

التمريض؛ دور العجزة والمقعدين؛ المستشفيات؛ خدمات القابالت؛ التمريض؛ خدمات 

لمشورة فنيي البصريات؛ المساعدة الطبية وخدمات المشورة واالستشارات وتقديم ا

والمعلومات والنصائح بشأن الصحة والرعاية الصحية والمشاكل الطبية والمنتجات 

والمستحضرات الطبية؛ خدمات تحليل الدم و/أو األمصال و/أو البول؛ خدمات بنوك 

الدم؛ خدمات التصوير باألشعة السينية؛ خدمات التقييم الصحي والطبي؛ خدمات التحليل 

طبية وإجراء االختبارات والفحوصات الطبية؛ خدمات تقديم الطبي؛ تجميع التقارير ال

المعلومات الطبية بما في ذلك تقديم نتائج التحاليل الطبية والمعلومات المساندة؛ تقديم 

المعلومات والبيانات الطبية وبشأن الرعاية الصحية؛ الخدمات الطبية لتشخيص الحاالت 

صحية والطبية؛ خدمات تقييم الصحة التي تصيب جسم اإلنسان؛ خدمات المعلومات ال

واللياقة الطبية؛ خدمات المشورة المتعلقة باألجهزة والمنتجات والخدمات والعالجات 

الطبية؛ توفير المرافق الطبية؛ الخدمات الطبية والتشخيصية والوقائية والعالجية 

ية؛ وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية؛ العالج الطبيعي؛ النصائح الصيدالن

الخدمات الصيدالنية؛ صرف المنتجات الصيدالنية؛ خدمات طب األعشاب؛ خدمات 

طب األسنان؛ طب األسنان التجميلي؛ تقديم المعلومات فيما يتعلق بكافة هذه الخدمات 

 33بما في ذلك تقديم المعلومات عن هذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عالمية بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

59 

 

 جريدة 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 
 

    1318422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAP IA AEP -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  26ش  061

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    1428232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/02/2102 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد   -عمرو مفيد كمال الديب    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -باب شرق  -ش ليمومبا  42

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

بما في ذلك خدمات قانونية ، خدمات أمنية لحماية  32ئة جميع خدمات الف  - 32الفئة 

الممتلكات و األفراد ، خدمات شخصية و إجتماعية يقدمها أخرون تلبية لحاجات االفراد 

، خدمات تحميل برامج حاسوبية ، استشارات امنية ، تسجيل اسماء المجال )خدمات 

الفكرية ، خدمات الرقابة في قانونية( ، استشارات الملكية الفكرية ، ترخيص الملكية 

مجال الملكية الفكرية ، االبحاث القانونية ، خدمات المرافعات ، إدارة حقوق النشر و 

 التأليف ، االستشارات االمنية
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1432664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/2106 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية ديالوير -جوجل انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -  93134كاليفورنيا  --باركواى ماونتن فيو  --امفيثيتر  0611

 االمريكية 

 32 : المةــــــلعات اـــفئ
 

خدمات التواصل االجتماعى على الخط مباشرة ) االنترنت ( الواردة بالفئة  - 32الفئة 

 دون غيرها  32
 

منح حق خاص على االلوان -على حدة  ogاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة 
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 جريدة 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 
 

    1494121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/16/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة طابروك للتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  48

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32ئة االستشارات والخدمات االمنيه الواردة بالف - 32الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1492204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة -انك  -ابر تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 93014ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  0322

 المتحدة االمريكية الواليات

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات األمن للحماية المادية للممتلكات العينية واألفراد ؛ الخدمات  - 32الفئة 

الشخصية واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد ؛ مراقبة مسار 

مة واالستجابة للحاالت الرحلة وموقع المركبة وغيرها من البيانات ألغراض السال

الطارئة؛ مراقبة األجهزة المحمولة بواسطة مركز مراقبة عن بعد للمساعدة في إرسال 

خدمات وإشعارات الصحة العامة واألمن العاجلة إلى اآلخرين؛ مراقبة األجهزة 

المحمولة بواسطة مركز مراقبة عن بُعد لتوفير خدمات الدعم الشخصي العاجلة لآلخري 

 32الفئة رقم الواردة ب
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 جريدة 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 
 

    1310224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/00/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 93122ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  0610

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات التعارف والتواصل االجتماعي والمواعدة ]المرافقة اإلجتماعية[؛  - 32الفئة 

توفير الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث علي اإلنترنت 

ارف االجتماعي والمواعدة ]المرافقة في مجاالت التواصل االجتماعي والتع

اإلجتماعية[؛ توفير المعلومات في مجال التنمية الشخصية، وتحسين وتطوير الذات، 

وفي تحقيق الذات، وفي الخدمات الخيرية واإلنسانية ]الصدقة واإلحسان[ والخدمات 

شاد التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسانية؛ تقديم خدمات اإلر

والتوجيه ]الكونسيرج [ لآلخرين، والتي تتضمن عمل الحجوزات وتسهيل عمليات 

الشراء وتنظيم ]ترتيب[ عمليات التسليم وعمل الترتيبات الشخصية المطلوبة وتقديم 

توصيات بشأن المنتجات والخدمات وتوفير المعلومات الخاصة بالزبائن لتلبية 

تذكيرية واإلشعارات اإللكترونية؛ خدمات االحتياجات الفردية وتوفير الرسائل ال

التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في شكل قواعد بيانات تتضمن 

معلومات في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي؛ خدمات التحقق من 

المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من هوية األعمال؛ الخدمات 

 دون غيرها 32القانونية.فئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عبد النبي عبد التواب محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  -القصر العيني  -مجمع المواردي  - 313مكتب 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الخدمات القانونيه الوارد بالفئة  - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - IAP IA AEP -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -العجوزة  -يوليو  26شارع  061

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32اردة بالفئه رقم جميع الخدمات الو - 32الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عطيه سليمان حاتم محمود حلمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش اسحاق / مصر الجديدة / القاهرة  9

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الخدمات القانونية الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1319182 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد يحي محمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  6ثالث  00مجموعه  4/00

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

لخدمات القانونيه وخدمات الملكيه الفكريه و استشارات الملكيه الفكريه و ا - 32الفئة 

 32جميع الخدمات الوارده بالفئه 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 
 

    1498462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هشركة ذات مسئوليه محدود -  EA IP-ميندا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  - 4برج السرايا رقم 

 المنوفية 

 02 - 03 -04 -02 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 

 02م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق - 02الفئة 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 04الفئة 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 03الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 02الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

  SRA AP I IADAALAAAS -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري 

 شركة مساهمة مصرية -ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز التجارى  0بالدور الثانى ادارى مبنى   S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  

 ة الجديدة واالدارى داون تاون قطامية ش التسعين التجمع الخامس القاهر

 02 - 03 -04 -02 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 دون غيرها 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 

 دون غيرها 03ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - 03الفئة 

 دون غيرها 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

-----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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -م.م مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري  ش.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

 -التجمع الخامس   -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين  

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 02 - 03 -04 -02 -00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 

 03جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 03الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1498462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده - EA IP -ميندا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -ارع جمال عبد الناصر ش - 4برج السرايا رقم 

 المنوفية  

 2 - 3 -4 -2 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1312206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية  شركة مساهمة  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى رقم  -بالدور الثانى االدارى   S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  

القاهرة   -التجمع الخامس  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين  

 القاهرة -الجديدة 

 2 - 3 -4 -2 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0فئة ال

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 4الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
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 جريدة 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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    1312221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

 -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -ركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( الم

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 2 - 3 -4 -2 -0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 

 4بالفئه  جميع المنتجات الواردة - 4الفئة 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1489881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/13/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سالم متولى سالم متولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مركز الزقازيق  -كفر احمد صالح / بملك متولى سالم متولى 

 49 - 42 -29 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06ة بالفئة مواد التعبئة والتغليف والمطبوعات الورقية الوارد - 06الفئة 

 دون غيرها  29زيت الطعام الوارد بالفئة  - 29الفئة 

 فقط 29فى مجال زيت الطعام الوارد بالفئه  42الخدمات الوارده بالفئه  - 42الفئة 

 فقط 29فى مجال زيت الطعام الوارد بالفئه  49الخدمات الوارده بالفئه  - 49الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

76 

 

 جريدة 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 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    1484422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الوفاء لصناعة مواد الزينة ومزيل الشعر لصحابها / كمال محمد صهيب صعب 

 سورى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من جنوب الجمركية  6المنطقة الصناعية امتداد أ  - 29القطعة رقم 

 رمضان الشرقية

 06 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل بكافة انواعها ومستحضر ازالة الشعر والمناديل  - 4الفئة 

 4المعطرة بالفئة 

 فقط 06المطبوعات الورقية بالفئة  - 06الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كارمن للمنتجات الورقية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 092مدينة السادس اكتوبر المنطقة الصناعية األولى القطعة رقم 

 06 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مناديل معطرة بالفئة   - 4الفئة 

 06مناديل ورقيه بالفئة  - 06الفئة 
 

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

وغيرها 411102العالمة 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 
 

    1312194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/10/2121 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كارمن للمنتجات الورقية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 092مدينة السادس اكتوبر المنطقة الصناعية األولى القطعة رقم 

 06 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مناديل معطرة بالفئة  - 4الفئة 

 06مناديل ورقية بالفئة  - 06الفئة 
 

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

وغيرها 411102مع 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية شركة -شركة كارمن للمنتجات الورقية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 092مدينة السادس اكتوبر المنطقة الصناعية األولى القطعة رقم 

 06 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مناديل معطرة بالفئة  - 4الفئة 

 06مناديل ورقيه بالفئة  - 06الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -وان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل

وغيرها 411102العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -اجيبلينو   -درويش محمود درويش السيد مقلد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية   -قسم باب شرق  -الحضرة القبلية   -ش السرخسي  23

 34 - 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 06الفئة 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 34الفئة 
 

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

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1484426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى  -الوفاء لصناعة مواد الزينة ومزيل الشعر لصاحبها / كمال محمد صهيب صعب 

  سورى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من رمضان   -جنوب الجمركية  6المنطقة الصناعية امتداد أ  29القطعة 

 الشرقية  -

 06 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الطبية والصحية بكافة انواعها والمناديل الطبية والحفاضات  - 2الفئة 

 2الطبية بالفئة رقم 

 06المطبوعات الورقية والمناديل الورقية والحفاضات الورقية بالفئة رقم  - 06 الفئة
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1463182 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

ن مؤسسة غير هادفة للربح قائمة ومنظمة بموجب القواني -روتارى انترناشونال 

 الواليات المتحدة االمريكية    -المرعية في الينوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 61210الينوى  -شيرمان افينيو ايفانستون  0261

 30 - 06 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

ات وصورا تتعلق مطبوعات الكترونية قابله للتنزيل تتضمن مقاالت وفيديوه - 9الفئة 

بانشطة وخدمات انسانيه وخيريه وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات الواردة بالفئة رقم 

9 

مطبوعات دوريه تتضمن مقاالت تتعلق بأنشطة وخدمات انسانيه وخيريه  - 06الفئة 

 06وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات الواردة بالفئة رقم 

لى االنترنت تتضمن مقاالت وفيديوهات وصورا توفير مطبوعات دورية ع - 30الفئة 

تتعلق بانشطة وخدمات انسانيه وخيريه وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات الواردة 

 30بالفئة 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 
 

    1463186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة غير هادفة للربح قائمة ومنظمة بمرجب القوانين  -شونال روتارى انترنا

 الواليات المتحدة االمريكية   -المرعية في الينوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 61210الينوى  -شيرمان افينيو ايفانستون  0261

 30 - 06 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

مطبوعات الكترونية قابله للتنزيل تتضمن مقاالت وفيديوهات وصورا تتعلق  - 9الفئة 

 9بانشطة وخدمات انسانيه وخيريه وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات الواردة بالفئة 

مطبوعات دوريه تتضمن مقاالت تتعلق بأنشطة وخدمات انسانيه وخيريه  - 06الفئة 

 06فئة وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات بال

توفير مطبوعات دورية على االنترنت تتضمن مقاالت وفيديوهات وصورا  - 30الفئة 

 30تتعلق بانشطة وخدمات انسانيه وخيريه وانشطة وخدمات االنديه والجمعيات بالفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1484932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/10/2109 

 :التسجيل البإسم ط
 

فرد مصرى  -ماجده محمد ابراهيم جندى   -المصريه لتشكيل البالستيك )روز تاب( 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكرامه ملك / ايهاب حجازى عبد الوهاب حجازى مركز اجا الدقهليه 

 02 - 00 : المةــــــات العـــفئ
 

 00بالفئه جميع المنتجات الوارده   - 00الفئة 

 02جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 02الفئة 
 

من 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لتنمية واالستثمار العقاري ش م م مطورون االراضى ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى  -بالدور الثانى ادارى   S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم   

القاهرة  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 21 - 09 -08 -02 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 06الفئة 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 02الفئة 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 08الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 09الفئة 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 21الفئة 
 

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

 وغيرها  111444مع العالمة رقم 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316148 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -د فر -محمد احمد شعبان الجزار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع سليم االول الزيتون  81

 49 - 02 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06العبوات الورقيه والمطبوعات الورقيه الورقيه  - 06الفئة 

 دون غيرها 02العبوات البالستيكيه والشنط البالستيك  - 02الفئة 

 دون غيرها 49خدمات التعبئه والتغليف بالفئه بالفئه  - 49ة الفئ
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية -اري ش.م.م  مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

  -التجمع  الخامس  -شارع التسعين  -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 21 - 09 -08 -02 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 02الفئة 

 08جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 08الفئة 

 09جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 09الفئة 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1491263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/13/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -البالستيك الطبي لصناعه المستلزمات الطبيه )ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقيه  c4بالمنطقة الصناعية  AAIقطعة رقم 

 02 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئه   - 2الفئة 

 02منتجات الفئه   - 02الفئة 
 

114211العالمة 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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1498023 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ات االنشاء ش ذ م م ابو ريدة لكيماوي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدينة برج العرب  -المنطقة الصناعية الثانية  42بلوك رقم  8قطعة رقم 

 09 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 09واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 09الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1482106 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -اليف ماتريس للمراتب و المفروشات  -شركة عماد برسوم حليم و شريكيه 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمعات الصناعية مدينة العاشر من رمضان الشرقية   A04  2مصنع رقم 

 23 - 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21المراتب بالفئة  - 21الفئة 

 23مفروشات بالفئة  - 23الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلو -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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

 -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 22 - 23 -24 -22 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 22ميع المنتجات الواردة بالفئه ج - 22الفئة 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 23الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 
 

KRE ARED DEDEAL EATاالشتراطات        :      ذا الند ديفيلوبرز 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 

 

 

92 

 

 جريدة 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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    1312241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 SRA AP I -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري  ش م م 

IADAALAAAS  - شركة مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى  -بالدور الثانى ادارى   S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  

القاهرة  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 22 - 23 -24 -22 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 

 24المنتجات الواردة بالفئه جميع  - 24الفئة 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 23الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج   -االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1498421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده - EA IPميندا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -امام نادى الجمهورية  -شارع جمال عبد الناصر  4برج السرايا رقم 

 المنوفية 

 41 - 29 -28 -22 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 26الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 

 28جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 28الفئة 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 

 41جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية    -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى رقم  -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم )

القاهرة  -التجمع الخامس   -شارع التسعين   -دارى )داون تاون قطامية( التجارى واال

 القاهرة   -الجديدة 

 41 - 29 -28 -22 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 

 28لفئه جميع المنتجات الواردة با - 28الفئة 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 

 41جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 41الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

95 

 

 جريدة 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 
 

    1312242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية  شركة  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم ) 

 -التجمع الخامس  -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 41 - 29 -28 -22 -26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 26الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 

 28جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 28الفئة 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 29الفئة 

 41جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 41الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1494802 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/16/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -على عبد الرحمن مصطفى احمد لصاحبها على عبدالرحمن مصطفى احمد  

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -بقطاع الصناعات الغذائيه  -منطقه بياض العرب الصناعيه  82جزء من القطعه 

 بنى سويف 

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29الطحينه الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 

 41الحالوة الطحينيه الواردة بالفئة رقم  - 41الفئة 
 

:      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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  مصرية -ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -محافظه الجيزه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  - اكتوبر 6مدينه 

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 29الفئة 

)  األغذية المحفوظة –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجلى 

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، جوز هند مجفف، سلطة 

الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 29الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

لشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و ا - 41الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

ة شوكوالته، موسية حلوى حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسي

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

سان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، مثل فطائر الكروا

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 
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 جريدة 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

التوابل،  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –لخميرة الخميرة و مسحوق ا -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 41]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

 تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -التنازل عن البيان التجارى  -وغيرها  427114بالعالمة رقم 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -محافظه الجيزه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  6مدينه 

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 29الفئة 

األغذية المحفوظة )  –المجففة والمطهية الفواكه و الخضراوات المحفوظة و  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة لإلستهالك، الجلى 

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

ر فواكه، تمور، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشو

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل 

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 29، الواردة بالفئة الزبدة، سجق، جبن

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 41الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

ية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى حلويات سكر

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

المخبوزات الجاهزة )كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع  -أصابع البــاتون ساليه، الحالوة الطحينية 

حل و العسل المخبوزة بالتــوابل و البهارات، البقسـماط ، و المثلجات، عســـــــــــل الن
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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 - 969 عدد

اعشاب  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل  –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق  -التوابل  -)بهارات(صلصة 

 " 41الذرة ، ذرة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن البيان  -وغيرها  427114العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 

التجارى 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى  -الغذائية  ايديتا للصناعات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -محافظه الجيزه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  6مدينه 

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -حيوانات و طيور الصيد اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة و - 29الفئة 

األغذية المحفوظة )  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة لإلستهالك، الجلى 

( ، فواكه للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالسكر ) الكومبوت

مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، جوز هند 

مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، الزيوت و 

الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل للطعام، 

ز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، زيت نخيل للطعام، دهن جو

 " 29سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 41الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، البسكويت و الكعك و 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

،بتى فور  العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع  -أصابع البــاتون ساليه، الحالوة الطحينية 

بالتــوابل و البهارات، البقسـماط ، و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل المخبوزة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

102 

 

 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 - 969 عدد

اعشاب  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل  –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق  -التوابل  -)بهارات(صلصة 

 " 41الفئة الذرة ، ذرة الصويا، الواردة ب
 

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

التنازل عن البيان  -وغيرها  427114العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318128 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا قانون المصرى  -ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه مصر العربيه  -محافظه الجيزه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  6مدينه 

 41 - 29 : مةالــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 29الفئة 

األغذية المحفوظة )  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة لإلستهالك، الجلى 

م، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، للطعا

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

وجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و ب

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 29الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 41الفئة 

لحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و المستحضرات المصنوعة من ا

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

الزيوت الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف 

العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع  -اليه، الحالوة الطحينية أصابع البــاتون س

المخبوزة بالتــوابل و البهارات، البقسـماط ، و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 
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 جريدة 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

اعشاب  –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل  –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود

ائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق البهارات، رق -التوابل  -)بهارات(صلصة 

  41الذرة ، ذرة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

التنازل عن البيان  -وغيرها  427114العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 

التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

105 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -ايديتا للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وريه مصر العربيه جمه -محافظه الجيزه  -المنطقه الصناعيه الثالثه  -اكتوبر  6مدينه 

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

مستخرجات  -اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 29الفئة 

األغذية المحفوظة )  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -اللحوم 

جيالتين )هالم(  -إلستهالك، الجلى مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة لل

للطعام، المربات بأنواعها، البيض ، الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، 

فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، لب فواكه، قشور فواكه، تمور، 

جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، 

لزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل ا

للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة 

 " 29الزبدة، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

جو ، الدقيق و الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و السا - 41الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، 

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

لزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت الفاكهة، موسلي ، بسكويت با

العطرية، نكهة الفانيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور 

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

ـلفوف ) السويسرول( ، مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المــ

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

البهارات، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل 

 التوابل، –الفلفل و الخل  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود
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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 - 969 عدد

البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة )،أعشاب 

 " 41]بهارات[، صلصة الصويا، الواردة بالفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -جارى التنازل عن البيان الت -وغيرها  41725بالعالمة 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 
 

    1318902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  - AnilpygEصاحب منشأة فردية بأسم اجيبلينو  -درويش محمود السيد مقلد  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم باب شرق  -ش السرخسي الحضرة القبلية  23

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 

 دون غيرها 41جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 41الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1301243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/14/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -ايديتا للصناعات الغذائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المحور المركزى  04السادس من اكتوبر القطعة رقم  -دينة الشيخ زايد م

 41 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 -"اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  - 29الفئة 

األغذية  –الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية  -مستخرجات اللحوم 

 -المحفوظة ) مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية( المعدة للإلستهالك، الجلى 

جيالتين )هالم( للطعام، المربات بأنواعها، البيض و اللبن وغيره من منتجات األلبان، 

الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ) الكومبوت( ، فواكه مغطاة بالسكر، أطعمة خفيفة 

، قشور فواكه، تمور، جوز هند مجفف، سلطة فواكه، رقائق أساسها الفواكه، لب فواكه

فواكه، زبيب، بندق محضر، لوز مطحون، الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه 

خاص زبدة فول سوداني، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، دهن جوز الهند، 

ة مخفوقة، زبده بندق زبدة الكاكاو، زبدة لب الشوكوالتة، كريمة الزبدة، قشد

 " 29الشوكوالتة، قشدة ]منتجات ألبان[، سجق، جبن، الواردة بالفئة 

" الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو ، الدقيق و  - 41الفئة 

المستحضرات المصنوعة من الحبوب، الكــيــك و الفطــائر، و المخبوزات، الخبز و 

فطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص ، حلويات السكر، البسكويت و الكعك و ال

حلويات سكرية، شيكوالته، بسكويت رقيق هش، موسية شوكوالته، موسية حلوى 

الفاكهة، موسلي ، بسكويت بالزبدة، كعكة الوفل، منكهات للكيك بخالف الزيوت 

بتى فور العطرية، نكهة ال?انيال ]منكهات[؛ كسترد، زخارف للكعك صالحة لألكل ،

)كعك(، أصابع سوس )حلويات(، حلويات السكر، حلويات سكرية، المخبوزات الجاهزة 

مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ) السويسرول( ، 

أصابع البــاتون ساليه، المخبوزات على شكل أصابع، األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و 

، البقسـماط ، الحالوة الطحينية و المثلجات، عســـــــــــل النحل و العسل البهارات

 –الفلفل و الخل و الصلصة  –الملح و الخردل –الخميرة و مسحوق الخميرة  -األسود
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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 - 969 عدد

التوابل، البهارات، رقائق الذرة، طحين الذرة، ذرة مطحونه ، دقيق الذرة ، ذرة 

ق، محفوظة (متبلة)،أعشاب ]بهارات[، ]مطحونة[، ذرة ]محمصة[، أعشاب الحدائ

 " 41صلصة الصويا، 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1311009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اليوسف للتعبئة والتغليف  -ركة محمد علي عالم حسن وشريكتة ش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -مركز نجع حمادي  -بالمنطقة الصناعية بهو  41بلوك  03القطعة رقم 

 40 - 41 -29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 

 41تجات الفئة جميع من  - 41الفئة 

 40جميع منتجات الفئة   - 40الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1462691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/14/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الموزع لتجارة وتوزيع الدخان والسجاير  -شركة احمد فتحى احمد التالوى وشركائة  

 شركة توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -بملك احمد فتحى احمد التالوى  -حارة المطبعجى من شارع سيدى خميس  4

 المنوفيه -شبين الكوم 

 40 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41الشاى والسكر واالرز بالفئة  - 41الفئة 

 40البقوليات بالفئة  - 40الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    1482286 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة اليف هورايزون اندستريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( منطقة الصناعات الصغيرة باراضي المنطقة الصناعية شمال طريق  820قطعة رقم )

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -ين السخنة القطامية الع

 42 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 41الشوفان الوارد بالفئة  - 41الفئة 

 42منتجات الفئة  - 42الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    1318906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  - AnilpygEاجيبلينو   -درويش محمود السيد مقلد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية  -ش السرخسي الحضرة القبلية  23

 42 - 40 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 

 دون غيرها 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318848 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -العبور  -بالمنطقة الصناعيه االولى االمتداد الشمالي  02119بلوك  03-9ق 

 44 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42العصائر الوارده بالفئة  - 42الفئة 

 دون غيرها 44المشروبات الوارده بالوارده بالفئة  - 44الفئة 
 

117712االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم ) 

 -التجمع الخامس  -سعين  شارع الت -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 43 - 44 -42 -40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 40الفئة 

 42جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 42الفئة 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 

 43بالفئه جميع المنتجات الواردة  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى رقم  -( بالدور الثانى االدارى  S0 -   /  2/2الوحدة االداريه رقم  ) 

القاهرة  -التجمع الخامس   -شارع التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة  -الجديدة 

 42 - 43 -44 -42 -40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 40الفئة 

 42المنتجات الواردة بالفئه رقم  جميع - 42الفئة 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 44الفئة 

 43جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 

ادارة وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن والتسويق وخدمات عرض السلع  - 42الفئة 

 42عبر وسائل االتصاالت بالفئه 
 

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

وغيرها  111424العالمة 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 
 

    1314262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو برج النخيل امام مسجد لطفى شباره الشرق بورسعيد  24ش 

 42 - 21 -08 -06 -8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 8الفئة 

 06جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 06الفئة 

 08ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - 08الفئة 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 21الفئة 

 21 - 08 - 06 - 8فى مجال الفئات  42التصدير واالستيراد بالفئه  - 42الفئة 
 

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

لك العالمة باستخدامها مجمعةتعهد ما -الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1301022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/14/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نيازى مصطفى محمد سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرة ش سكة عبد الرازق _ ش أحمد ذكى _ البساتين _ القا 2

 42 - 09 -06 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 

 06المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 06الفئة 

 09المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 09الفئة 

خدمات االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية و الدعاية و االعالن  - 42الفئة 

 09،  06،  6فى مجال  42ردة بالفئة الوا
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1494918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/16/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ايمن احمد كمال عطية عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا -مركز ابو قرقاص  -منسافيس بملك/ احمد كمال عطية 

 49 - 42 -42 -40 -29 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 06الفئة 

 29لوارده بالفئة جميع المنتجات ا - 29الفئة 

 40جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 40الفئة 

 42جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 42الفئة 

خدمات االستيراد و التصدير و الدعاية و االعالن و البيع بالجملة و البيع  - 42الفئة 

رده بالفئة بالتجزئة و تفعيل النشاط المكتبي و االعمال التجاريه و البيع بالمعارض الوا

 دون غيرها06-42-40- 29في مجال  42

خدمات النقل و التعبئة و التغليف و التوزيع و التخزين السلع و التخليص  - 49الفئة 

-40-29في مجال  49الجمركي و التوكيالت المالحية و الشحن بانواعه الواردة بالفئة 

 دون غيرها 42-06
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 جريدة 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 
 

    1312884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المراكز المصرية للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -اكتوبر  6مدينة  -مول العرب 

 42 - 46 -42 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06وعات الشركة والدعاية واالعالن بالفئة مطب - 06الفئة 

 42التسويق العقاري بالفئة  - 42الفئة 

 46التمويل العقاري بالفئة  - 46الفئة 

 42المقاوالت العامة بالفئة  - 42الفئة 
 

-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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    1312883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المراكز المصرية للتطوير العقاري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة  -اكتوبر  6مدينة  -مول العرب 

 42 - 46 -42 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06مطبوعات الشركة والدعاية واالعالن بالفئة  - 06الفئة 

 دون غيرها 42التسويق العقاري بالفئة  - 42الفئة 

 دون غيرها 46التمويل العقاري بالفئة  - 46الفئة 

 دون غيرها 42المقاوالت العامة بالفئة  - 42الفئة 
 

 -الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1482238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/14/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -شركة تينره و تتاجر باسم عبد الرحمن محمد عودة خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقة  -بيبسي  ملك عبد الرحمن محمد عودة خليل  الدهار ش السالم بجوار مخزن

 49 - 42 -40 -06 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 06جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 06الفئة 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 40الفئة 

و خدمات ادارة و توجية خدمات الدعاية و االعالن و االستيراد و التصدير  - 42الفئة 

االعمال و تشغبل النشاط المكتبي و خدمات البيع بالجملة و البيع بالتجزئة الواردة بالفئة 

 ( 06-40دون غيرها )في مجال  42

خدمات النقل و التعبئة و التغليف و التوئيع و التخزين السلع و خدمات  - 49الفئة 

 49عة و التخليص الجمركي الوارد بالفئة المالحة و التوكيالت المالحية و الشحن بانوا

 ( 06-40دون غيرها )في مجال 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

123 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -ية الدولية للمشروبات المصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغردقة البحر االحمر  -الجونة 

 42 - 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06مطبوعات الشركه الوارده بالفئه  - 06الفئة 

  44و االستيراد والتصدير فى الفئه  42جميع خدمات الفئة  - 42الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -طات        :      االشترا
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1316244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة رواد الهندسه الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى  -المعادى السريات  01 تقاطع ش النهضه مع ش 60

 42 - 06 : المةــــــات العـــفئ
 

 06مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - 06الفئة 

وجميع خدمات الفئة  42تسويق وبيع وشراء وتجاره االراضى الواردة بالفئه  - 42الفئة 

 لبناء والدهانات واالستيراد والتصدير فى مجال المعدات لصب الخرسانات ومواد ا
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة 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 
 

    1484322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسئوليه محدوده  شركة ذات -الشركه السعوديه  المصريه للخزائن المتبلده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 4شقه  - 68بلوك س   - 0نموذج  - 9زهراء المعادى  العقار رقم  -الشطر العاشر 

 القاهره  -المعادى 

 42 - 21 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 دون غيرها 21الفئه المنتجات الوارده ب  - 21الفئة 

 دون غيرها 42الخدمات الوارده بالفئه  - 42الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1484328 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -المصريه للخزائن المبتكرة  الشركه السعوديه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 4شقه  - 68بلوك  س  - 0نموذج  - 9زهراء المعادى  العقار رقم  -الشطر العاشر 

 القاهره   -المعادى 

 42 - 21 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6رقم جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 21جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 21الفئة 

  21 - 6فى مجال الفئات  42جميع الخدمات الوارده بالفئه رقم  - 42الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1314269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم يونس ابراهيم عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوليو برج النخيل امام مسجد لطفى شباره الشرق بورسعيد   24ش 

 42 - 22 -23 -24 -20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 23الفئة 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 22الفئة 

 22 - 23 - 24 - 20فى مجال الفئات  42التصدير واالستيراد بالفئه  - 42الفئة 
 

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

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى  -باستخدامها مجمعة 

120215العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

128 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -المصنع العربى لصناعة مراتب السوست واالسفنج والالتكس) سليب هاى ( 

 مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -التوسعات الشماليه  -المنطقه الصناعيه  m2c m2m m2I m2b 4قطعه رقم 

 لجيزهاكتوبر ا 6

 49 - 42 -20 -21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21المراتب بالفئة  - 21الفئة 

 20االسفنج بالفئة  - 20الفئة 

، االسفنج  21فى مجال المرتب بالفئة  42خدمات االستيراد والتصدير بالفئة  - 42الفئة 

 20بالفئة 

، االسفنج  21تب بالفئة فى مجال المرا 49خدمات التعبئة والتغليف بالفئة  - 49الفئة 

 20بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

129 

 

 جريدة 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 
 

    1313222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -دهب  ريشه -زينب مصطفى محمود المرسى سويلم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -برج المغربى  -ميدان االديب  -شارع الخلفاء الراشدين  -المنصورة 

 42 - 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23مفروشات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 

 23مجال الفئة فى  42استيراد وتصدير الوارد بالفئة   - 42الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1482433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -و تصنيع الدهانات شركة ستاركيم للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الجيزة 09القطعة  28الكيلو 

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2تصنيع الدهانات بالفئة رقم  - 2الفئة 

( دون 2الدهانات بالفئة )فى مجال  42االستيراد و التصدير بالفئة رقم  - 42الفئة 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1491620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/13/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -ته الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريك

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( 04122بلوك ) 4،  2،  0والقطعة رقم  04122بلوك  4قطعة رقم  23شارع  

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية االولى  

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ية من الصداء و مواد الدهانات ) البويات ( و الورنيش و الالكية ، مواد الوقا - 2الفئة 

حفظ الخشب من التلف ، مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنجات طبيعية خام ، 

معادن فى شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين و فنيى الديكور و عمال الطباعة و 

الفنانين ، مثبتات للدهانات ، دهانات الومنيوم ، اصباغ ، دهانات مضادة للتلف او 

لوث او الترسبات ، دانات اسبستوس ، دهانات مبيدة للبكتريا ، دهانات صناعية الت

ايبوكسية ، بويات زيتية مذابة فى وسط غير مائى ، مستحضرات مثبتة للدهانات ، 

ملونات للدهانات ، مواد تثبيت االلوان ، اساسات الدهان ، معاجين ، مغلظات الدهانات 

ية للمركبات ، طالءات تاسيسة مانعة للتسرب للهياكل ، طالءات تاسيسية للهياكل القاعد

’ القاعدية للمركبات ، مثبتات لاللوان المائية ، اصباغ بيضاء )ملونات او دهانات ( 

 2طالءات لالخشاب ) دهانات ( ، مواد تثبيت الوان الخشب و كافة منتجات الفئة 

 ( 2مجال الفئة دون غيرها ) فى  42االستيراد والتصدير بالفئة  - 42الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1422021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/18/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -دمياط للدواجن  -أشرف المحمدي محمد ابو شامة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط 3بلوك  6قطعة رقم  دمياط الجديدة امتداد الصناعية 

 42 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

السندويتشات الصالحة لالكل ، سندويشات اللحم ، سندويشات السمك ،  - 41الفئة 

سندويشات الدجاج ، الخبز ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل والصلصات 

والتة ، مرقة دجاج ، الوجبات )التوابل( ، البهارات ، الثلج ، مشروبات اساسها الشوك

 41الجاهزة التى تتكون بشكل اساسى من الحبوب بالفئة 

 41،  29في مجال الفئات  42جميع خدمات الفئة  - 42الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1489410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/13/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لية للتنمية و االستثمار الزراعى ش م م السالم الدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمعية الحسين  -مركز امبابة  -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  - 63الكيلو 

 اكتوبر 6 -التعاونية الزراعية الستصالح و تعمير و تنمية االراضى 

 42 - 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا البقوليات 40منتجات الفئه  - 40فئة ال

 ماعدا البقوليات 40فى مجال  42خدمات الفئه  - 42الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1486263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الحمد للتوريدات  -محمد امين محمد يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه بملك/ حنان عبد الهادى سليمان  -القناطر الخيريه  -كفر سليم 

 49 - 42 -42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  42فئه جميع المنتجات الوارده بال - 42الفئة 

خدمات الدعايه واالعالن والالفتات الخاصه بالشركات وخدمات اداره  - 42الفئة 

توجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى واالستيراد والتصدير والبيع بالجمله والبيع 

 دون غيرها  42فى مجال الفئه  42بالتجزئه الوارده بالفئه 

والتغليف والتخزين والسلع وخدمات المالحه خدمات النقل والتعبئه  - 49الفئة 

فى مجال  49والتوكيالت المالحيه والشحن بانواعه والتخليص الجمركى الوارد بالفئه 

 دون غيرها  42الفئه 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1319282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

سورى  -فردى  -الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل لصاحبها هانى صبحى أبو بكر  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط 02بلوك   23 - 24قطعة رقم  -دمياط الجديدة امتداد المنطقة الصناعية 

 49 - 42 -4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات غير طبيه للعناية بالبشره منظف للوجه مرطب للوجه مقشر   - 4الفئة 

للوجه بالفرك غسول للجسم منظف للجسم بالفرك مستحضرات التجميل كريم ازالة 

الشعر ، كريم للشعر ، جل للشعر ، مستحضرات تجميليه ، مستحضرات للتنظيف 

 4)لوشن( الزيوت و البلسم بالفئة صابون غسوالت 

خدمات االستيراد و التصدير و خدمات البيع بالجمله و خدمات بيع بالتجزئة   - 42الفئة 

و خدمات الدعاية واالعالن و اداره االعمال و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي 

ال التجاريه و خدمات التسويق االلكتروني و استشارات اعمال نصائح و اداره االعم

 4في مجال الفئة  42الواردة بالفئة 

 4في مجال الفئة  49خدمات تعبئة و تغليف بالفئة  - 49الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هيلى ربرتون  -هانى محمد محمود يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحامول م منوف ملك محمد محمود يوسف حرب مركز منوف المنوفيه

 33 - 42 -4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4مستحضرات تجميل بالفئه   - 4الفئة 

 دون غيرها 32تأجير بدل زفاف رجالى بالفئه  - 42الفئة 

 دون غيرها 33كوافير رجالى وارد بالفئه  - 33الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1429262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/00/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بتر هاوس  -رومانى اندراوس عياد وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش صالح الدين متفرع من ش العروبة مصر الجديدة القاهرة 3

 46 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42التسويق العقارى الوارد بالفئة  - 42الفئة 

 46االستثمار العقارى الوارد بالفئة  - 46الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -صبري مجدي صبري محمد انور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -البرج الثالث سيدي جابر  -ابراج سيدي جابر 

 42 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيره ) في مجال  42اريه بالفئة خدمات البيع و المحاالت التج - 42الفئة 

 مستلزمات السيارات وكماليات وقطع غيار وزيوت السيارات (

دون غيرها )في مجال مستلزمات  42جميع الخدمات الوارده بالفئة   - 42الفئة 

 السيارات و كماليات و قطع غيار و زيوت السيارات (
 

TKLAETاالشتراطات        :      التنازل عن ستورز
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 جريدة 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 
 

    1310216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اتمتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المعادى  -خلف كارفور  -مدينة المعراج  -المجاورة الخامسة  - 2028مبنى رقم 

 القاهرة

 30 - 48 -42 : المةــــــات العـــئف
 

 42التسويق االلكترونى الوارد بالفئة  - 42الفئة 

 48خدمات االنترنت الواردة بالفئة  - 48الفئة 

 30مراكز تدريب وتعليم الموارد البشرية الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

ة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1486660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية   -شركة بيربل تك لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اهرة الق -عابدين  -ش رشدى  32

 49 - 42 -00 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 

خدمات الدعاية واالعالن والالفتات الخاصة بالشركات وتفعيل النشاط   - 42الفئة 

االعمال و  واالستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة وخدمات ادارة وتوجية

 دون غيرها 00-2فى مجال الفئات  42االعمال التجارية الواردة بالفئة 

خدمات النقل والتعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين السلع والشجن بانواعه   - 49الفئة 

 دون غيرها  00-2فى مجال الفئات  49والتخليص الجمركى الواردة بالفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح  -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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318849 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشاهين جروب فوودز .ش.ذ.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -العبور  -بالمنطقة الصناعيه االولى االمتداد الشمالي  02119بلوك  03-9ق 

 49 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 42الفئة 

 االستيراد و التصدير في مننجال العصائر و المشروبات - 49الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  - AnilpygEاجيبلينو  -درويش محمود درويش السيد مقلد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية  -ش السرخسي الحضرة القبلية  23

 49 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض  - 42ة الفئ

في مجال  42السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم 

 06,  42,  40,  41,  29الفئة 

 42,  40,  41,  29في مجال الفئات  49جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم  - 49الفئة 

, 06 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1496208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/18/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -براج للتجميل الدولية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -المنصورة  -شارع النزهه  -شقة بالدور التانى 

 42 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 4الفئة 

فى مجال مستحضرات التجميل  42االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  - 42الفئة 

  4الوارده بالفئه 
 

التنازل عن البيان التجارى -  االشتراطات        :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

144 

 

 جريدة 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 
 

    1301222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/14/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيجما لمستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حراوي )بملك هاشم عبد المالك سعيد هاشم ( طريق اسكندرية القاهرة الص 24الكيلو 

 االسكندرية  -العامرية  -مرغم  -خلف توكيل نور الدين الشريف 

 42 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 

 4في مجال الفئة  42جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    1301226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/14/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيجما لمستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندرية الصحراوي )بملك هاشم عبد المالك سعيد هاشم ( خلف  24الكيلو 

 االسكندرية  -العامرية  -مرغم  -ن الشريف توكيل نور الدي

 42 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 

 4في مجال الفئة  42جميع الخدمات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1312812 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -وردلى للتوريدات والتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دجله المعادى القاهره  216ب شارع  46 - 4شقه 

 32 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرهادون  42التسويق االلكترونى الوارد بالفئه  - 42الفئة 

 دون غيرها 32تصميم برامج كمبيوتر الوارد بالفئه  - 32الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318382 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

نظمت وقائمة بموجب   شركة مساهمه امريكيه -أكسون موبيل أويل كوربوريشن 

 الواليات المتحده -قوانين نيو جيرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22149  - 2298تكساس   -ايرفينج  -الس كوليناس بوليفارد  2929

 المتحدة االمريكية

 42 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

قات؛ مركبات المتصاص وترطيب الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ المزل  - 3الفئة 

 3وتثبيت الغبار؛ الوقود والمضيئات؛ شموع وفتائل لإلضاءة. الواردة بالفئة رقم 

تقديم برنامج منح الحوافز للعمالء من خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء   - 42الفئة 

 ـــا ( دون غيره42التي يمكن استبدالها لشراء سلع وخدمات الشركة. الــوارده بالفئة )
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

148 

 

 جريدة 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 
 

    1318384 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

ين نيو شركة مساهمه امريكيه نظمت وقائمة بموجب قوان -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحده  -جيرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22149 - 2298تكساس   -ايرفينج  -الس كوليناس بوليفارد  2929

 المتحدة االمريكية

 42 - 3 : المةــــــات العـــفئ
 

يب الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ المزلقات؛ مركبات المتصاص وترط  - 3الفئة 

 3وتثبيت الغبار؛ الوقود والمضيئات؛ شموع وفتائل لإلضاءة. الواردة بالفئة رقم 

تقديم برنامج منح الحوافز للعمالء من خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء   - 42الفئة 

 ( دون غيرهــــا 42التي يمكن استبدالها لشراء سلع وخدمات الشركة. الــوارده بالفئة ) 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1318239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -ملليمتر لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -مركز شبين الكوم   -ايه محمد زكي السيد  دكما بملك

 42 - 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6قطاعات االلمونيوم والواح المونيوم )كالدينج( الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 

في مجال قطاعات والواح  42خدمات االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  - 42الفئة 

 نيومالكالدينج من االلمو
 

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

باستخدامها مجمعه 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1421212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -ل ( على احمد محمد احمد وشركاه المصنع المصرى للصناعة ) ايفرنا

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -المنطقة الصناعية  22116بلوك  - 02القطعة رقم  -مدينة العبور 

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 

 2فى مجال منتجات الفئة  42د والتصدير بالفئة الدعاية واالعالن واالستيرا - 42الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1314641 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى -رفيق حليم سعيد بباوى  -مؤسسة وينر لالستيراد والتوريدات

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 االزبكية القاهرة  02شارع نجيب الريحانى محل رقم  6

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع معدات اللحام الواردة بالفئة   - 2الفئة 

االستيراد والتصدير والتجارة بصفة عامه والبيع بالتجزئه والمحالت  - 42الفئة 

واجهزه اللحام الكهربائى واقطاب اللحام على االت  42والمعارض الوارده بالفئة 

 دون غيرها . 2وجميع معدات اللحام الوارده بالفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مؤسسة وينر لالستيراد والتوريدات  -رفيق حليم سعيد بباوى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  -الدور االرضى  02محل رقم  -شارع نجيب الريحانى  6

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

  2اللحام الواردة بالفئة  جميع معدات  - 2الفئة 

االستيراد والتصدير والتجارة بصفة عامه والبيع بالتجزئه والمحالت  - 42الفئة 

على االت واجهزه اللحام الكهربائى واقطاب اللحام  42والمعارض الوارده بالفئة 

 دون غيرها . 2وجميع معدات اللحام الوارده بالفئة 

 
 

تعهد مالك العالمة  -الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح  -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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى الجنسيةمصر -فردى  -رفيق حليم سعيد بباوى  -مؤسسة وينر لالستيراد والتوريدات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االزبكية القاهرة  02شارع نجيب الريحانى محل رقم  6

 42 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع معدات اللحام الواردة بالفئة   - 2الفئة 

االستيراد والتصدير والتجارة بصفة عامه والبيع بالتجزئه والمحالت  - 42الفئة 

على االت واجهزه اللحام الكهربائى واقطاب اللحام  42لمعارض الوارده بالفئة وا

 دون غيرها . 2وجميع معدات اللحام الوارده بالفئة 

 
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1482914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -طيبة للتوريدات والهندسة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -الدور الثالث عشر   -شارع حسن المأمون  98

 42 - 00 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

ات توزيع كهربائيه ،وحدات توليد كهربائيه ، قضبان منع الصواعق لوح - 9الفئة 

 9الواردة بالفئة 

 00لمبات واجهزة االنارة الوارده بالفئه رقم  - 00الفئة 

فى مجال لوحات توزيع كهربائيه ،وحدات  42خدمات بيع الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 

و لمبات واجهزة االنارة الوارده  9فئه توليد كهربائيه ، قضبان منع الصواعق الوارده بال

 00بالفئه 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1499824 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فول مون  زا -ابراهيم بدرى محمد سيد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر  -م الثامنة  - 0الدور االول برج السراج مول  02

 42 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9االكسسوارات الخاصه بالموبايل وقطع غيارها ومستلزماتها الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 42والتسويق والتوكيالت التجاريه والدعايه واالعالن والبيع بالفئه  التجاره - 42الفئة 

 9فى مجال الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

156 

 

 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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/00/2109 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة مساهمة مصرية  -مانى فيللوز لنكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -البساتين   -الدور العاشر   -كورنيش النيل  -برج الجزيرة  24

 32 - 46 : المةــــــات العـــفئ
 

 46رقم جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 46الفئة 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 32الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1314211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية فرد مصرية -لمياء طه يوسف طه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الخامس المعادى  213ابراج بدر الطريق الدائرى بجوار كارفور المعادى شقة  2

 القاهرة

 32 - 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42المقاوالت العامة الواردة بالفئه  - 42الفئة 

 32االستشارات الهندسيه الواردة بالفئه  - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1492090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/18/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كيه شركة أوسست طبقا لقوانين الواليات المتحده االمري -شركة بالنترونيكس، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 92161كاليفورنيا  -سانتا كروز  -انسينال ستريت  432

 32 - 48 -42 -9 : المةــــــات العـــفئ
 

مسجلة للمشاركة متعددة الوسائط؛ برمجيات اتصاالت واتصاالت عن بُعد في  - 9الفئة 

زيل أو مسجلة لعقد المؤتمرات السمعية والمرئية وتشارك شكل برمجيات قابلة للتن

البيانات والتعاون في الوقت الحقيقي؛ برمجيات الهواتف من خالل بروتوكول اإلنترنت 

في شكل برمجيات قابلة للتنزيل أو مسجلة للقيام باالستدعاءات للمؤتمرات من خالل 

ر قابلة للتنزيل أو مسجلة (؛ برمجيات كمبيوتDLAAالصوت عبر بروتوكول اإلنترنت )

إلدارة معدات االتصاالت السمعية والمرئية؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل أو مسجلة 

لتوصيل والتنسيق المشترك بين أجهزة االتصاالت المتعددة؛ برمجيات كمبيوتر قابلة 

ز للتنزيل أو مسجلة تستخدم في تشغيل وإدارة مراكز اتصال االتصاالت عن بُعد؛ مراك

لجدولة والتحكم في وتحسين وإدارة عمليات توصيل ملفات الصورة والصوت 

والبيانات؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل أو مسجلة للوصول إلى موارد الحوسبة 

السحابية وموارد أجهزة الكمبيوتر السحابية؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل أو مسجلة 

لة للتنزيل أو مسجلة إللغاء الضجيج والصدى إلدارة الضجيج الخلفي؛ برمجيات قاب

للتحكم في وتشغيل سماعات ومكبرات الصوت إللغاء الضجيج والصدى؛ برمجيات 

كمبيوتر قابلة للتنزيل أو مسجلة للتحكم في مستويات الصوت؛ ملفات صوتية قابلة 

ات للتنزيل أو مسجلة لنسخ الضجيج الخلفي؛ لوحات بيضاء تفاعلية إلكترونية؛ كامير

فيديو؛ كاميرات ويب؛ مكبرات صوت؛ سماعات رأس؛ سماعات للهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر؛ سماعات رأس، سماعات أذن؛ ميكروفونات؛ معدات للمؤتمرات المرئية، 

وبخاصة، هواتف، هواتف بمكبرات صوت، شاشات عرض، كاميرات، سماعات 

ت العرض، وأجهزة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر، مؤشرات السلكية عن بُعد لشاشا

ملحقو بالكمبيوتر لعقد المؤتمرات السمعية والمرئية وتنسيق التعاون؛ كاميرات 

للمؤتمرات المرئية، هواتف بمكبرات صوت، شاشات عرض كمبيوترية، أجهزة تلفاز؛ 

قواعد تثبيت ومهايئات، وبخاصة، قواعد تثبيت إلكترونية ومهائيات كهربائية لشحن 

طاريات، وتوصيل أجهزة االتصال عن بُعد، واألجهزة النقالة األجهزة النقالة والب

وأجهزة العرض وأجهزة الكمبيوتر والفأرة ولوحات المفاتيح؛ أجهزة لنقل أو نسخ 

الصوت أو الصور؛ معدات إلغاء الضجيج والصدى، وبخاصة، مكبرات سمعية 

لتوليد وسماعات إلغاء الضجيج والصدى؛ هواتف بمكبرات صوت؛ معدات إلكترونية 
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 جريدة 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

الصوت وحجب الصوت، ومولدات كتم الضجيج، ووحدات تحكم إلكترونية لحجب 

والتحكم في الصوت، وبخاصة، عتاد كمبيوتر وبرمجيات قابلة للتنزيل أو مسجلة لتوليد 

الصوت وإلغاء الضجيج وإلغاء الصدى وحجب الصوت؛ معدات إرسال بيانات سمعية 

وبرمجيات قابلة للتنزيل أو مسجلة لنقل أو  ومرئية السكلية، وبخاصة، عتاد كمبيوتر

نسخ الصوت أو الصور؛ برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل أو مسجلة تضم خوارزميات 

تستخدم في معدات توليد الصوت ومعدات حجب الصوت؛ شاشات عرض مرئية في 

شكل شاشات كمبيوتر وشاشات عرض كمبيوترية وأجهزة تلفاز؛ شاشات عرض مرئية 

ة تستخدم مع معدات توليد الصوت ومعدات حجب الصوت؛ أجهزة تحكم عن إلكتروني

بُعد لمعدات االتصاالت السمعية والمرئية؛ علب بطاريات لمعدات االتصاالت السمعية 

والمرئية؛ كابالت كهربائية وإلكترونية لمعدات االتصاالت السمعية والمرئية، وكتيبات 

ت السمعية والمرئية؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ إرشادات قابلة للتنزيل لمعدات االتصاال

دون  9أجهزة ملحقة بالكمبيوتر قابلة للوصل مع النواقل التسلسلية العالمية؛ هواتف.فئة 

 غيرها

المرئي ومعدات التحكم في -خدمات تركيب وصيانة معدات االتصال السمعي - 42الفئة 

صيانة معدات توليد الصوت األصوات داخل أماكن العمل؛ تركيب واستمثال وتصليح و

 دون غيرها 42وحجب الصوت المتعلقة بحجب الصوت في أماكن العمل.فئة 

خدمات االتصاالت، وبخاصة توفير مرافق ومعدات لعقد المؤتمرات السمعية  - 48الفئة 

والمرئية وتبادل البيانات وعقد المؤتمرات من خالل التواجد عن بُعد والتعاون في الوقت 

دمات االتصاالت عن بُعد، وبخاصة، النقل اإللكتروني لإلشارات الصوتية الحقيقي؛ خ

 دون غيرها 48والبيانات والصور طبق األصل والصور والمعلومات فئة 

خدمات البحث الفني والتحليل والتصميم، وبخاصة، البحث  32الفئة  - 32الفئة 

المؤتمرات السمعية الفني في مجال الصوتيات وتصميم منتجات جديدة في مجاالت عقد 

والمرئية وتشارك البيانات والتعاون في الوقت الحقيقي؛ تصميم أجهزة الكمبيوتر 

المكتبية واألثاث ومعدات االتصاالت عن بُعد ومعدات عقد المؤتمرات السمعية والمرئية 

وشاشات العرض المرئية ومكبرات الصوت والسماعات وخدمات البحث في المنتجات 

المجاالت المذكورة؛ تصميم معدات االتصال ومعدات عقد المؤتمرات  التكنولوجية في

عن بُعد والبحث التكنولوجي في المجاالت المذكورة؛ خدمات البحث الفني والفحص 

والتقييم والتصميم، وبخاصة، البحث الفني في مجال الصوتيات والتصميم الداخلي 

دات الصوتية المتعلقة بحجب واختبار جودة المنتجات الختبار تشغيلية وكفاءة المع

الصوت في أماكن العمل؛ تركيب وصيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تركيب وصيانة 

( وتضم برمجيات للتحكم SIISبرمجيات االتصاالت عبر كمبيوتر؛ برمجيات كخدمة )

في معدات االتصاالت السمعية والمرئية ومعدات عقد المؤتمرات ومعدات التعاون 

بيقات االتصاالت األخرى أو تطبيقات البرمجيات التشغيلية وأيضاً للتحكم في تط

األخرى المقترنة بالمعدات السابقة؛ توفير برمجيات عبر اإلنترنت غير قابلة للتنزيل 

لعقد المؤتمرات السمعية والمرئية وتشارك البيانات والتعاون في الوقت الحقيقي؛ 

الداخلي الستمثال عملية حجب االستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ التصميم 

 دون غيرها 32الصوت. فئة 
 

4245001االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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  - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1483232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هما محمد خضر و اسامه عبد الرؤوف وشريكت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع المعهد الديني قرية البرادعة القناطر الخيرية مللك/ احمد امين محمد سليمان 

 القليوبية -المالح 

 49 - 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29االلبان الوارده بالفئه   - 29الفئة 

 ( 29دون غيرها ) فى مجال الفئه  49لوارد بالفئه التعبئه والتغليف ا  - 49الفئة 
 

-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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1494110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/16/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه   -الشاكرين للمنتجات الغذائية  -شركاه  محمود احمد عبد الوهاب و 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السادات المنصوريه زوايه ابو مسلم الجيزه  028

 49 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 41جميع البضائع بالفئه  - 41الفئة 

 (41)في مجال الفئه  دون غيرها 49تعبئه وتوزيع بالفئه  - 49الفئة 
 

-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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ام اي جروب )بيور الند( 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 ش مجمع المدارس كدوان مدينة المنيا

 49 - 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 41الفئة 

  41فى مجال الفئه  49جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 49الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلو -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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312802 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

مطاحن الصفوة  لطحن الحبوب والغالل  -شركة احمد هنداوى محمد درويش وشريكة 

 ش تضامن -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان شرقيه 09/92 - 62/  21القطعتين  4ه أ المنطقة الصناعي

 49 - 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40الحبوب و الغالل بالفئة  - 40الفئة 

 (40دون غيرها )في مجال الفئة  49التعبئة و التغليف بالفئة  - 49الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

مطاحن الصفوة  لطحن الحبوب والغالل  -شركة احمد هنداوى محمد درويش وشريكة 

 ش تضامن -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان شرقيه 09/92 - 62/  21القطعتين  4عيه أ المنطقة الصنا

 49 - 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40الحبوب و الغالل بالفئة  - 40الفئة 

 ( 40دون غيرها )في مجال الفئة  49التعبئة و التغليف بالفئة  - 49الفئة 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة النيل للوجيستيك و التجارة  -محمد عبد الرحيم وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العطارين  -شارع بشاي المسلة  2

 49 - 46 : المةــــــات العـــفئ
 

 46التخليص الجمركي الوارد بالفئة  - 46الفئة 

 49لوجيستيات النقل الواردة بالفئة  - 49الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ن بيوتى الباريزا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالدور االول بالمول التجارى ذا ووتر واى  ID12  ،ID10الوحدة االدارية رقم 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -بمنطقة المستثمرين الشمالية 

 33 - 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30جميع الخدمات  - 30الفئة 

 33جميع الخدمات  - 33ئة الف
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -.م  مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  0مبنى رقم  -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

القاهرة  -التجمع الخامس  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعين 

 القاهرة  -الجديدة 

 32 - 33 -34 -32 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 30الفئة 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 32الفئة 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 34الفئة 

 33جميع الخدمات الواردة بالفئه  - 33الفئة 

 32جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 32الفئة 
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 جريدة 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 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    1312246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0م مبنى رق -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

 -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  

 32 - 33 -34 -32 -30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 30الفئة 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 32الفئة 

 34جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 34الفئة 

 33جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 33الفئة 

 32جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم  - 32الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1466206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/12/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -هيفن فارما جروب   -نجيب السيد نجيب وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محاقظة الغربية  -طنطا ثان  -االستاد الكورنيش 

 01 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ئية الوارده بالفئه المكمالت الغذا - 2الفئة 

 01المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 01الفئة 
 

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

على حدى  Rاتش 
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1466202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/12/2108 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -هيفن فارما جروب    -نجيب السيد نجيب وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محاقظة الغربية  -طنطا ثان  -االستاد الكورنيش 

 01 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 2المكمالت الغذائية الواردة بالفئة رقم )  - 2الفئة 

 (01المستلزمات الطبية الواردة بالفئة رقم ) - 01لفئة ا
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312118 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى -فرد  -سيرينيتى لتجارة المصوغات والمجوهرات  -كمال ماهر كمال بولص 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -شارع بيروت مصر الجديده  22

 26 - 03 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6الفضه و المعادن الغير ثمينه الوارده بالفئه  - 6الفئة 

دون  03والمجوهرات و الساعات و جميعها وارده بالفئه المعادن الثمينه  - 03الفئة 

 غيرها

 دون غيرها 26االكسسوارات و الهدايا الوارده بالفئه  - 26الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1312202 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 0مبنى رقم  -بالدور الثانى االدارى   S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  

القاهرة  -التجمع الخامس   -اون تاون قطامية ( شارع التسعين التجارى واالدارى )د

 القاهرة  -الجديدة 

 01 - 9 -8 -2 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 01الفئة 
 

KRE ARED DEDEAL EATاالشتراطات        :      ذا الند ديفيلوبرز 
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 جريدة 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 
 

    1312224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2121 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقاري ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 0مبنى رقم  -(  بالدور الثانى االدارى S0 -   12/12الوحدة االداريه رقم  )

 -س التجمع الخام -المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية(  شارع التسعين 

 القاهرة -القاهرة الجديدة 

 01 - 9 -8 -2 -6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 01فئة ال
 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1493462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/12/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -التوزيع ش.م.م شركة مصر بيراميدز للتجارة و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ا شارع المقريفى 

 00 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االجهزة الكهربائية بكافة انواعها الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 00االجهزة الكهربائية بكافة انواعها الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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 جريدة 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 
 

    1311882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/01/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصيه بسيطه  -شركة انظمة التقنية والتطوير للمياة  -محمد محمد نجيب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6ش الفريق علي عامر الدور الثاني شقه 09

 00 - 9 -2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها2االجهزه الكهربائيه والمنزليه فئة  - 2الفئة 

 دون غرها 9االجهزه الكهربائيه و المنزليه فئة  - 9الفئة 

 دون غيرها 00جميع منتجات الفئه  - 00الفئة 
 

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

بيان التجارى  على حدة
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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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1492421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/18/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 السويفي للساعات والنظارات  فرد -سويفي ابراهيم محمد ابراهيم السويفي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البكباشى العيسوى  ميامى المنتزه االسكندرية ش  22

 03 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9النظارات بالفئة رقم - 9الفئة 

 دون غيرها 03الساعات بالفئة رقم  - 03الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    1492220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/2109 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فردى  -محمود محمد محمد عليود شلبي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  - 291قطعة  09ش  09

 28 - 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9بالفئة  D.Aنظارات ثالثية االبعاد السميليتر  - 9الفئة 

 دون غيرها 28لعب االطفال الفئة  - 28الفئة 
 

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

 كل على حدى  وفى الوضع العادى


