جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404944

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  ،شركة امريكية متحدة تالفت فى والية  ،مينيسوتا  -الواليات
المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان1000 :نيكوليت مول  ،تى بى اس  ، 4145 -مينيا بوليس  ،مينيسوتا ، 55904
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24زينة وديكورات شجرة عيد الميالد؛ حماالت وأغطية شجرة عيد الميالد
المعدة خصيصا ألشجار عيد الميالد؛ األغطية المحيطة واألغطية ألشجار عيد الميالد؛
ألعاب النشاطات الخارجية على شكل مجموعة لعبة الكروكيت وكرات لعبة البوتشي
وأطقم بولينغ العشب التي تتكون من كرات البولينغ وقناني البولينغ بالفئة رقم  24دون
غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

402

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  24دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

403

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24االلعاب وأدوات اللعب ،أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) واالدوات
الرياضية غير الواردة في فئات أخرى ،زينة شجر عيد الميالد ،أدوات االلعاب
االلكترونية لالستخدام مع اجهزة استقبال التلفزيون أو شاشات الفيديو والواردة بالفئة
 24دون غيرها.

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 229228

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

404

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440014

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  - 9منطقة  44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

405

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0442001

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/04 :
إسم طالب التسجيل :كريم حاتم محمد جمال الدين  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 1104 :كورنيش النيل  -قسم قصر النيل  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

406

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244001

بتاريــــــــــــــــــخ 2011/04/19 :
إسم طالب التسجيل :فريز الند براندس بى فى  -شركةهولندية خاصة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :ستيشينزبلين  4414 9لى أميرسفورت  -هولندا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24منتجات الحليب ومنتجات االلبان االخرى التى اساسها مواد غذائية بدائل
القشدة او الحليب لالستخدام فى القهوة  -مبيض القهوة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

407

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244442

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/01/14 :
إسم طالب التسجيل :ان .في .نوتريشيا  -شركة هولندية
العنــــــــــــــــــوان 144 :ايرست ستاشنسترات  2012 -اتش ام زويترمبر  -هولندا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24الحليب ومنتجات الحليب بالفئة رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

408

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0205010

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/04/04 :
إسم طالب التسجيل :زهرة الحرميين لتصنيع المنتجات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قرطسا  -اول مدخل زهرة البحرية  -مركز دمنهور  -البحيرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع منتجات الفئة رقم ()24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

409

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0240049

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/10/10 :
إسم طالب التسجيل :زهرة الحرمين لتصنيع المنتجات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قرطسا اول مدخل زهرة البحرية  -مركز دمنهور  -البحيرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  24دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

410

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0240944

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/01/14 :
إسم طالب التسجيل :حسن ابوخضير العجمى احمد شاهين  -الشاهين لالستيراد والتوزيع  -فردى  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 0 :شارع عبد الهادى غزالى  -الدور فوق االرضى  -قسم الشرق  -بور سعيد .
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

411

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244040

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/02/04 :
إسم طالب التسجيل :اكسالنت درينك للتصنيع والتوزيع لصحابها نزيه حافظ سليم ميخائيل  -فرد مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -المطاهرة  -المنيا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع منتجات الفئة 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

412

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0411502

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/12/22 :
إسم طالب التسجيل :ليزارت نوس هولدينج جى ام بى اتش  -شركة المانية ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :اديلهيدستراسى  40101 ، 5/9هانوفر  -المانيا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24اللوز المحضر  ،البندق المحضر  ،الكاجو المحضر  ،الفول السودانى
المحضر  ،المكسرات المحضرة  ،البذور المحضرة والواردة بالفئة  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

413

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0414042

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/05/14 :
إسم طالب التسجيل :موسيم ماس هولدينجز بى .تى.اى ليمتد  -شركة محدودة سنغافورية
العنــــــــــــــــــوان150 :بيتش رود  -رقم  - 1 - 15جيتواى ويست سنغافورة 144020
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24الزيوت الصالحة لالكل الدهون الصالحة لالكل دهن الخنزير للطعام االلبان
القابلة للدهن المواد الدهنية لصنع الدهون الصالحة لالكل السمن النباتى دهن جوز الهند
زيت جوز الهند القشدة المخفوقة المخاليط التي تحتوى على دهن لشرائح الخبز الزبدة
كريمة الزبدة الجبنة الحليب ومنتجات الحليب خميرة الحليب ألغراض الطهو زبدة
(شوكوالتة الجوز ) زبدة (الكاكاو) ربدة ( الفول السودانى) زبدة (جوز الهند) زيت
النخيل للطعام زيت لب النخيل للطعام زيت جوز الهند دهن جوز الهند القشدة والزبادى
بكتين للطعام (الليستين) مادة دهنية (ألغراض الطهو ) جيالتين (هالم) للطعام سمن
الطبخ زيوت نباتية مهدرجة زيت دوار الشمس زيت السمسم زيت ذرة زيت الذرة
الصفراء زيت اللفت زيت الفول السودانى زيت بذر اللفت زيت بذر الكتان زيت
الزيتون الزيت النباتى للدهن القابل لالكل السمن الحيوانى والواردة بالفئة رقم  24دون
غيرها

االشتراطات

:

 -التنازل عن الرسمة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

414

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0414194

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/04/04 :
إسم طالب التسجيل :دلتا جلوبال لعموم االستيراد والتصدير  -عبد المنعم إبراهيم محمد إبراهيم  -فردى -
مصرى الحنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الرفاعى تقسيم عربى طنطا  -ملك اشرف فؤاد الشرقاوى  -الغربية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24األسماك وجميع منتجات الفئة رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

415

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424945

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/04/21 :
إسم طالب التسجيل :على رجب عبد النبى محمد  -الشروق لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية  -فرد  -مصري
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :زاوية الكرادسة  -ملك /عبد التواب محمد عبد الفتاح  -مركز الفيوم  -الفيوم .
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24التمور بالفئة 24

االشتراطات

:

التنازل عن كلمة تمور على حده لكونها بيان تجارى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

416

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0445040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/05/29 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 409 :ش السودان  -الدور الثالث  -شقه  - 15المهندسين  -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة ( )24دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

417

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490400

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة مصر اكتوبر للصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مدينة السادس من اكتوبر  -المنطقة الصناعية الثالثه  -قطعه  59 - 50- 54أ
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24المنتجات الواردة بالفئئة رقم  24ماعدا االسماك واللحوم والدواجن

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن البيان
:
االشتراطات
التجارى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 828922

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

418

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0492904

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/02 :
إسم طالب التسجيل :الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك رقم  B19 - 1المبنى رقم  2Pالدور االول  -التجمع الخامس  -المنطقة االدارية
 الجناح الجنوبى  -كايرو فيستيفال سيتىفئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  24دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 222929

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

419

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494049

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/02 :
إسم طالب التسجيل :الكسندر نات جروب هولدينج جى ام بى اتش  -شركة المانية ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :ادلهيدشرايس  40101 9/5هانوفر  -المانيا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24اللوز المحضر البندق المحضر الكاجو المحضر الفول السودانى المحضر
البندق المحضر البذور المحضره الواردة بالفئة رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

420

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494542

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة آرما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  -البرج الثالث  -نيكستراكوم  -سيبيرسيتى  -ابيني  -جمهورية
مورشيوس
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  24دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 892292

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

421

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0450949

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/14 :
إسم طالب التسجيل :رشوان مصطفى رشوان مصطفى  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 0 :عمر عبد العزيز  -الحضرة الجديدة  -قسم سيدى جابر  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

422

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454099

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/15 :
إسم طالب التسجيل :محمود عالء الدين محمدو إبراهيم  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 9 :شارع الجميل فؤاد  -مدينة نصر اول  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24اللحوم واالسماك و لحوم الدواجن و الصيد  -خالصات اللحم  -فواكه و
خضروات محفوظة و مجففة ومطهوة  -هالم (جيلي ) و مربيات و فواكه مطبوخة
بالسكر  -البيض و اللبن و منتجات االلبان  -الزيوت والدهون المعدة لالكل بالفئة 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

423

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/19 :
إسم طالب التسجيل :محسن محمد عبد الحميد محمد  -مالتى جروب للتجارة والتوكيالت  -فرد  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شلبى رقم  44شارع المركز بملك  /محمد بخيت عبد الرحيم  -مدينة المنيا  -المنيا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24مربي  -منتجات ألبان  -فواكه و خضروات محفوظة  -أسماك معلبة و
مدخنة و جميع منتجات الفئة  24ما عدا الزيوت و الشحوم المعدة للتغذية

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

424

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404542

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى (ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان42 :ج شارع مراد  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24المنتجات الغذائىة من الجبن بكافة انواعها الواردة بالفئة رقم 24

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
لعالمة رقم  228229وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

425

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404491

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/10 :
إسم طالب التسجيل :السيد السيد حامد دراهم  -نيو ميرتكس  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :دمياط الجديدة قطعة رقم  14 - 20 - 9بلوك  5منطقة خدمات غرب دمياط  -دمياط
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24قمر الدين الواردة بالفئة 24

:
االشتراطات
بالعالمة 922929

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --العالمة مرتبطة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

426

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400594

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/02 :
إسم طالب التسجيل :ابراهيم سامى احمد على عطية وشركاة  -جلوبال فوود للصناعات الغذائيه (جيفكو) -
شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :مجمع الصناعات الصغيره  -العصافره  -الوحدات ارقام 212 - 215 - 219 - 220
 - 225 - 229 - 214عنبر  - 2الدقهليهفئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24الجبنة و منتجات االلبان الوارده بالفئه 24
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

427

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404409

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة الورود للمنتجات الغذائية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شقة  2قطعة  54مجاورة  - 4مدينة العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24مخلالت ومربى بالفئة 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

428

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الواحد السيد محمد -العادلية للتجارة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع عبد اهلل الزبير  -النزهة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24زيوت طعام المسلى بانواعة منتجات البان زيت زتيون الفواكه
والخضروات المحفوظة اسماك محفوظة ومدخنة وجميع منتجات الفئة  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

429

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الوحد السيد محمد  -العادلية للتجارة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع عبد اهلل الزبير  -النزهة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24زيوت طعام المسلى بانواعة منتجات البان زيت زتيون الفواكه
والخضروات المحفوظة اسماك محفوظة ومدخنة وجميع منتجات الفئة  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

430

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404490

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الواحد السيد محمد  -العادلية للتجارة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع عبد اهلل الزبير  -النزهة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24زيوت طعام المسلى بانواعة منتجات البان زيت زتيون الفواكه
والخضروات المحفوظة اسماك محفوظة ومدخنة وجميع منتجات الفئة  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

431

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0404024

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/14 :
إسم طالب التسجيل :انتركونتيننتال جريت براندز ال ال سى  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 100 :ديفوريست افينيو  -ايست هانوفر  ،نيو جيرسى  - 00444 ،الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جبنه كريمة جبنه الجبنه الناعمه الجبنه القابله للدهن منتجات اساسها الجبن
منتجات االلبان ومستحضرات مصنعه من منتجات االلبان الوارده بالفئه 24
:
االشتراطات
العالمة رقم 922992

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

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

432

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404410

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الواحد السيد محمد ــ العادلية للتجارة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع عبد اهلل بن الزبير  -النزهه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24زيوت طعام  -المسلى بانواعه  -منتجات البان  -زيت زيتون  -الفواكه
والخضروات المحفوظة  -اسماك محفوظة ومدخنة وجميع منتجات الفئة  24دون
غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

433

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404414

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الواحد السيد محمد ــ العادلية للتجارة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع عبد اهلل بن الزبير  -النزهه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24زيوت طعام  -المسلى بانواعه  -منتجات البان  -زيت زيتون  -الفواكه
والخضروات المحفوظة  -اسماك محفوظة ومدخنة وجميع منتجات الفئة 24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

434

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  24دون غيرها
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم 222232

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

435

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/12 :
إسم طالب التسجيل :ايمن ابو خضير العجمي شاهين  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 45 :شارع صالح سالم و محمد محمود  -الدور االول  -قسم الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع منتجات الفئه رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

436

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440921

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :البشاير للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان40 :شارع  24يوليو  -الدور الثانى والثالث قسم العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

437

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440595

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية "ايفا فارما"  -شركة مساهمة مصرية وفقا
الحكام القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان 104 :شارع السادات (سلطان سابقا) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

438

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440559

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما ) شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام
القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان04 :شارع السادات ( سلطان سابقا ) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

439

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24اللّحوم واألسماك والدواجن ولحوم الصيد ،مشتقات اللحوم ،الفواكه
والخضار المحفوظة والمجففة والمطبوخة ،الهالم (جيلي) والمربيات والفاكهة
المطبوخة مع شراب السكر المركز (الكومبوت) والبيض والحليب ومشتقات الحليب،
الزيوت والشحوم القابلة لألكل ،المأكوالت البحرية ،مشتقات األسماك والخضار
والفواكه ،منتجات اللحوم ،الوجبات المحضرة والجاهزة ،الوجبات الخفيفة ،الفواكه
المحفوظة ،الخضار المحفوظة ،اللبن الزبادي ،األعشاب ،التوفو ،الشوربات ،المرق،
ألواح المأكوالت التي أساسها الصويا ،الفاصوليا ،العدس ،البروتين لإلستعمال البشري،
البروتين المعد من فول الصويا لإلستعمال البشري ، ،حليب فول الصويا ،اإلضافات
المخفوقة ،بدائل الزبدة ،بدائل البيض ،بروتين الخضار النباتي لإلستخدام كبدائل اللحوم
ذات محتوى بروتين عالي أو كبدائل اللحوم ،صلصات التغميس ،الفواكه والخضار
المصنعة ،خليط الوجبات الخفيفة يتكون أساسًا من الفواكه والمكسرات و /أو الزبيب
المصنعة ،المكسرات وزبدة المكسرات ،رقائق البطاطا والواردة بالفئة  24دون غيرها.

االشتراطات

:

----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

440

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440010

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  - 9منطقة  44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

441

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/02 :
إسم طالب التسجيل :موسي لمتيد  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :يونيت  4ايه /12اف كايسير سنتر نمبر14 .سنتر ستريت ساى ييانج بيون  ،هونج
كونج
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  24دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

442

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0242494

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/12/14 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 - 54 - 55 - 59ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى
بمنطقة مبارك الصناعية  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40المقرمشات (االسناكس) والمستحضرات المصنوعة من الحبوب وجميع
المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

443

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244210

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/11 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية لالغذية  -بسكو مصر  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 42/49 :شارع السواح  -االميرية  -الزيتون  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40بسكويت بالكاكاو بالفئة 40

:
االشتراطات
بالعالمة 222992

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --العالمة مرتبطة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

444

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244215

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/11 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية لالغذية  -بسكو مصر  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 42/49 :شارع السواح  -االميرية  -الزيتون  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40بيتى فور مشكل بالفئة 40

:
االشتراطات
بالعالمة 222992

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --العالمة مرتبطة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

445

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244002

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/02/04 :
إسم طالب التسجيل :اكسالنت درينك للتصنيع والتوزيع لصحابها نزيه حافظ سليم ميخائيل  -فرد مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -المطاهرة  -المنيا
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة 40

االشتراطات

:

 -التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

446

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244044

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/02/04 :
إسم طالب التسجيل :اكسالنت درينك للتصنيع والتوزيع لصحابها نزيه حافظ سليم ميخائيل  -فرد مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -المطاهرة  -المنيا
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

447

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404450

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/04/19 :
إسم طالب التسجيل :الشركة التونسية لشكوالطة و الحلويات  -شركة تونسية خفية االسم
العنــــــــــــــــــوان :طريق الخليدية  1145نعسان -بن عروس  --تونس  --الجمهورية التونسية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الشوكوالتة والمنتجات القائمة على الشيكوالتة والحلويات والبسكويت بالفئة
 40دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاصعلى االلوان  -مراعاة االرتباط مع العالمة  228229وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

448

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400029

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/04/15 :
إسم طالب التسجيل :شركة ماوراء البحار للمنتجات الغذائية  -هاى كيك  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  1/0المنطقة الصناعية الرابعه  -مدنيه  4اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  40دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  92998وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

449

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0429444

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/10/24 :
إسم طالب التسجيل :المصرية االسبانية للصناعات الغذائية (اندلسية) ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40البسكويت والشيكوالتة والحلويات وجميع منتجات الفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

450

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/00 :
إسم طالب التسجيل :محمود فوقى محمد هالل  -فردى  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع صبرى أبو علم  -السنبالوين  -ملك /إبراهيم حمودة محمد حمودة  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة  40عدا عسل النحل

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

451

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0449092

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/14 :
إسم طالب التسجيل :خالد محمود مجدى صالح السيد شحاتة  -ايس كوك  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع نادى طنطا الرياضى  -ملك مرفت إبراهيم خروب  -طنطا  -الغربية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40ايس كريم الوارد بالفئة رقم 40

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

452

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/40 :
إسم طالب التسجيل :هيمااليا جلوبال هولدينج ال تى دى -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان104 :اليزابيثان سكوير  ،صندوق بريد  ، 1142جراند كايمان  ،كيه واى ، 1102 - 1
جزر كايمان
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40العسل القهوة والشاى وجميع المنتجات الواردة بالفئة 40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

453

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490194

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة رسالن لالستيراد والتصدير  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  14أ المنطقة الصناعية  -الملحق بسوق العبور  -السالم  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الشاي الوارد بالفئة 40

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

454

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/25 :
إسم طالب التسجيل :شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان بالقاهرة ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان104 :شارع بورسعيد  -السيدة زينب  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

455

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0491444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :مصنع الشرق للحالوة الطحنية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :كفر العرب  -ملك خالد عبد المنعم ابراهيم  -مركز بنها  -القليوبية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الحالوة الطحنية الواردة بالفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

456

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0492144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 ، 44، 50 ، 54، 55، 59ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة االولى ،بمنطقة
مبارك الصناعيةوالقطع ارقام  0 ، 4 ، 4، 2والقطعة /9أ د القطعة  /9ب والخدمات -
منطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا ،المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40الكيك و جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

457

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494945

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/01/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة سيما للتصنيع الغذائى ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :مرفق المياه االميرية  -الساحل  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة 40

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن كلمة
:
االشتراطات
سيربرايز  TYX XCTYعلى حدى  --العالمة مرتبطة بالعالمة  29822وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

458

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494444

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة جرين فالى للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 54 :شارع صالح سالم  -االسماعيلية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة 40

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن مقطع
:
االشتراطات
ناتس في الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

459

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490410

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/24 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 - 54 - 55 - 59ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى
بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  0-4-4- 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب
والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40الكيك وجميع منتجات الفئة  40دون غيرها
االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

460

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490411

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/24 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز جروب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 - 54 - 55 - 59ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى
بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  0-4-4- 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب
والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40الكيك وجميع المنتجات الواردة بالفئة 40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

461

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494544

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة آرما المحدودة  -شركة مؤسسة فى موريشيوس محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  -البرج الثالث  -نيكستراكوم  -سيبيرسيتى  -ابيني  -جمهورية
مورشيوس
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40الشاي -البن  -الكاكاو  -االرز -نشا  -دقيق  -الخبز  -الخميرة  -المعجنات -
مسحوق الخبيز فئة  40دون غيرها
االشتراطات

:

------

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

462

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0451544

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/05/15 :
إسم طالب التسجيل :ايون اس  .ايه.كوكو اند تشوكليت مانيفاكتشريرز  -شركة مساهمة يونانية
العنــــــــــــــــــوان :ان .فاليرو  ،بيريوس  ،اليونان
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40منتجات اساسها الشوكوالتة وخصوصا الواح الشوكوال البسكويت الهش
والرقيق السكاكر الوجبات الخفيفة المغطاة بالشوكوال والوجبات الخفيفة التى تحتوى
على الشوكوال الشوكوال القابلة للدهن حلوى اللوز الكعك المساحيق للمشروبات التى
اساسها الشوكوال معجون الشوكوالتة المنتجات التى اساسها الكاكاو ومستحضرات
االطعمة التى تحتوى على الكاكاو وخصوصا المسحوق للمشروبات التى اساسها الكاكاو
حلوى اللوز السكاكر الكعك الشوكوال حلويات السكر وخصوصا الحلوى والحلويات
بنكهة الفاكهة حلويات الزبدة العلكة الكعك المحلى البسكويت البسكويت الهش والرقيق
المعجنات دقيق الحبوب والمستحضرات التى اساسها دقيق الحبوب الخبز المعجنات
الكعك هاللى الشكل البسكويت الهش والرقيق الخبز المحمص والبقسماط الكعك المحلى
البسكويت مستحضرات االطعمة التى اساسها دقيق الذرة البوظة البن وبدائل البن الشاى
الواردة بالفئة  40دون غيرها

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

463

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0452444

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة آرما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  ,البرج الثالث  ,نكستراكوم  ,سيبيرسيتي  -إبينى  -جمهورية موريشيوس
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة  282299وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

464

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454092

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/15 :
إسم طالب التسجيل :محمود عالء الدين محمود ابراهيم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 9 :شارع الجميل فؤاد  -مدينة نصر اول  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40البن و الشاي و الكاكاو و السكر و االرز و التابيوكا و الساغو و البن
االصطناعي  -الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و الخبز و الفطائر و
الحلويات و الحلويات المثلجة  -عسل النحل و العسل االسود و الخميرة و مسحوق
الخبيز الملح والخردل و الخل و البهارات و التوابل و الثلج بالفئة رقم 40

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

465

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0459505

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/00/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة مطاحن الخمس نجوم  -ش مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :أ ش محرم شوقى  -الكوربة  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

466

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0455424

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة آرما المحدودة -شركة خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين موريشيوس
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  -البرج الثالث  -نيكستراكوم  -سيبيرسيتى  -ابيني  -جمهورية
مورشيوس
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40منتجات الشاى والبن والكاكاو واالرز ونشا التابيوكا ونشا الساجو والقهوة
االصطناعية والدقيق والخبز والمعجنات والخميرة ومسحوق الخميرة بالفئة  40دون
غيرها
االشتراطات

:

----------

عدد  - 059ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

467

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454049

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/10/14 :
إسم طالب التسجيل :المصرية النركية لصناعة الحلويات (الفان)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية السابعة  -القطع ارقام  0140 ، 0144مدينة السادات  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الحلوي الجافة و بصفة خاصة الكيك بالفئة  40دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

468

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444494

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه رايت للصناعات الغذائيه ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان12 :شارع النور  -الدقي
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40المقرمشات فقط بالفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

469

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0402404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/25 :
إسم طالب التسجيل :محمد على محمد الوصيف وشركاة  -شركة النور للتجارة والتوريدات  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :شربين الطريق السريع بجوار المعهد الدينى بملك /على محمد على الوصيف  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40االرز بكافة انواعها  -مكرونة  -دقيق  -و جميع منتجات الفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

470

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409202

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/24 :
إسم طالب التسجيل :الشركة العالمية للصناعات الغذائية ( بسكوي )  -محمد جالل عبد العزيز الجزار
وشركاه  -شركة توصيةبسيطة
العنــــــــــــــــــوان :مدينة السادات المنطقه الصناعية الخامسة قطعه رقم - 214المنوفية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40انتاج البسكويت و الشيكوالته و الحلويات الجافة و الحلوي من عجين بالفئة
40

 :التنازل عن كلمة في الجول  CaF liFعلى حدى  --العالمة مرتبطة
االشتراطات
بالعالمة  882322وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

471

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409421

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/24 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية لطحن الحبوب ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطعة  2/ 0141المنطقة الصناعية السابعة  -مدينة السادات  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  - 922999التنازل عن الحروف كال على حدى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

472

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405540

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :فودرز لالستثمار والتجاره  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 244 :عمارات  4/9الحى الرابع  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديده
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40البن الوارد بالفئة 40

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها على البن فقط

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

473

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405019

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :محمد محمود محمد ابراهيم وشريكته  -الديناصور لالستيراد والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 20 :شارع علي باشا ذو الفقار  -مصطفي كامل  -قسم سيدي جابر  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40البن السكر الشاى االرز المكرونة الدقيق المستحضرات المصنوعه من
الدقيق الصلصه حلويات شرقيه وغربيه فطائر بيتزا بيتى فور ايس كريم وجميع
منتجات الفئه 40

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

474

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404544

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :بهاء مصطفي النحاس طه محمود  -فردى  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده رقم  IID-9Cمدينه العاشر من رمضان  -الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الحلويات الواردة بالفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

475

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة الصيادين للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :السنبالوين  -شارع ترعة البوهية القبلى  -حى البستان  -محافظة الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40مكرونه فقط بالفئة رقم 40

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  922298وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

476

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :شركة احمد عبد المعبود عبد العزير ومجدى عبد المعبود عبد العزيز وشركائهما ( بن
اليمنى )  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 5 :ميدان الفلكى  -الدور الثالث شقة  - 5القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 928992

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

477

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :محمد عبد المتعال القريعى عوض اهلل  -صاحب شركة القريعى لتجارة وتعبئة المواد
الغذائية واالستيراد والتصدير  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بندر ديرب نجم شارع  24يوليو بملك عبد المتعال القريعى  -مركز ديرب نجم -
الشرقية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

478

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404055

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :جاد سعيد على بيومى وشركاه (طنطا للمطاحن)  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :دفرة  -مركز طنطا  -الغربية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40الدقيق الوارد بالفئة  40دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

479

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :الحمالوى سويت خالد محمود الحمالوى للحالوة الطحينية والطحينة والحلوى الجافة -
فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :كفور الرمل المرحله الثانية منطقة مبارك الصناعية قطعة  04/40مركز قويسنا
المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40الحلويات الطحينية والحالوة والطحينة والحلوى الجافة بالفئة رقم  40دون
غيرها
االشتراطات

:

----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

480

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404401

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة السكر والصناعات التكاملية ش م ت م  -شركة مساهمة تابعة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 12 :ش جواد حسنى  -عابدين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40السكر الوارد بالفئة  40دون غيرها

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
الحرف وعن البيان التجارى كال على حدة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

481

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة مرتبطة مع رقم  289932وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

482

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيلِ :شركة سيما للتصنيع الغذائى ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :مرفق المياه االميرية  -الساحل -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئة رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

483

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404409

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/09 :
إسم طالب التسجيل :عبد الناصر عبد العزيز حسن ناصر وشريكة  -شركة ناصر المتحده  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعيه الثالثه  -القطعه  4 - 204اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 40

االشتراطات

:

التنازل عن كلمتى شاى واخوان كال على حدى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

484

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/12 :
إسم طالب التسجيل :ايمن ابو خضير العجمي شاهين  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 45 :شارع صالح سالم  -محمد محمود  -الدور االول  -قسم الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع منتجات الفئه رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

485

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440594

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية "ايفا فارما"  -شركة مساهمة مصرية وفقا
الحكام القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان 104 :شارع السادات (سلطان سابقا) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

486

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440555

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما )  -شركة مساهمة مصرية وفقا
الحكام القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان04 :شارع السادات ( سلطان سابقا )  -من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئه 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

487

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440442

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40القهوة والشاي والكاكاو وبدائل القهوة ،األرز ،الساقو وحبوب التابيوكا،
الطحين والمستحضرات المعدة من الحبوب ،الخبز والمعجنات والحلويات ،المثلّجات
الصالحة لألكل ،السكر والعسل والعسل االسود ،الخميرة وبودرة الخبز ،الملح،
الخردل ،الخل ،الصلصات (المنكهات) ،التوابل ،المثلجات ،المواد المركزة
(االصنصات) للقهوة ،مشتقات القهوة ،مشتقات الشاي ،المستحضرات التي أساسها
الكاكاو ،الشوكوالته ،منتجات الشوكوالته ،مستخلص الشعير ،الكسكس ،الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والمعجنات والحلويات،
المثلجات ،معجون المكسرات والحلويات والسكاكر والحبوب الخاصة بوجبة الفطور،
المستحضرات لصنع منتجات المخابز ،المعجنات ،الوافلز ،الفشار ،البسكويت الرقيق
الهش ،البيتزا والمعكرونة ومنتجات المعكرونة ،السندويشات ،المعكرونة والجبن،
أطعمة خفيفة من الذرة المنفوخة بنكهة الجبن ،الخبز ،البسكويت ،كعكات (الكوكيز)،
الكيك ،الثلج والمثلجات والبوظة ،المستحضرات لصنع البوظة و /أو المثلجات و /أو
الحلويات المثلجة ،العسل والعسل االسود ،النعناع للحلويات ،المستحضرات المكونة كلياً
من السكر لإلستخدام كبدائل للعسل ،األشربة المركزة والعسل األسود والدبس،
الكاتشب ،صلصات السلطات ،بودرة الكسترد ،الوجبات المعدة الجاهزة ،الموس
(المعجون) ،الحلويات ،حلوى البودينغ ،الفلفل ،الصلصات ،التوابل ،البهارات
والمنكهات ،حبوب الكابر ،السوشي ،المستحضرات النباتية لإلستخدام كبدائل القهوة،
نقيع الشاي (لإلستخدلم غير الدوائي) ،فطائر اللحم ،المايونيز ،مطرّي (ملين) اللحوم
لألغراض المنزلية ،غذاء ملكات النحل لإلستخدام البشري (ليس لألغراض الدوائية)،
المحليات الطبيعية ،اللبن المجمد والواردة بالفئة  40دون غيرها.

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

488

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440014

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -ش مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  9منطقة  44مجمع مفيدا القاهرة الجديدة -
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئه  40دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

489

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441009

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/02 :
إسم طالب التسجيل :موسي لمتيد  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :يونيت 4ايه /12اف كايسير سنتر نمبر 14سنتر ستريت ساى ييانج بيون  -هونج كونج
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم.40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

490

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441094

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائيه  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :قطعه  0بلوك  20015االمتداد الغربى  -مدينة العبور  -القليوبيه
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

491

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244499

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :احمد محمد شحاته عبد اهلل  -المصرية الكندية لتصنيع االعالف ( ايجى كان )  -فردى -
مصرى
العنــــــــــــــــــوان :المصنع بهادة مركز القناطر الخيرية ملك حنان عبد المعطى احمد
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41االعالف الواردة بالفئة  41دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن الكلمتين المصرية والكندية فى الوضع العادى كال على حدى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

492

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404009

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :ماربيال للصناعات الغذائيه ( ماربيال ) ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 901 :مساكن اطلس  -الحى العاشر  -مدينة نصر  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41الحاصالت الزراعيه والبقوليات واالعالف وجميع المنتجات الوارده بالفئه
41

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

493

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409142

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/29 :
إسم طالب التسجيل :رمضان محمد أمين الخربوطلى وشريكه  -شركة الخليجية المصرية لألستيراد
والتصدير  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شارع جمال عبد الناصر ش المصنع  -بملك  /أمير السيد عبد الهادى الدخميسى -
مركز كوم حماده  -البحيرة
فئـــات العــــــالمة41 :
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 41

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

494

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409500

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/02 :
إسم طالب التسجيل :شركة االهرام للدواجن  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 41صويا  -فول صويا  -كسب فول صويا  -قشر فول صويا  -اعالف الدواجن
والماشية بالفئة  41وجميع منتجات الفئة 41

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

495

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405549

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه  -ش توصيه بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 104 :س الجيش  -قويسنا  -المنوفيه
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئه  41دون غيرها

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922228

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

496

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400124

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/25 :
إسم طالب التسجيل :محمد علي محمد سالم ( سكاى ترايدنج )  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  4الدور االول علوي نموذج (ج) مجاورة  42الصفا سنتر  -العاشر من
رمضان
فئـــات العــــــالمة41 :
الفئة  - 41جميع منتجات الفئة 41
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

497

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404442

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة41 :
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئة  41دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/12 :
إسم طالب التسجيل :ايمن ابو خضير العجمي شاهين  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 45 :ش صالح سالم و محمد محمود  -الدور االول  -قسم الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع منتجات الفئه رقم 41

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440922

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :البشاير للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :شارع  24يوليو  -الدور الثانى والثالث قسم العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 41

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440924

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب و شركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير
العنــــــــــــــــــوان 409 :شارع السودان  -الدور الثالث  -شقة  - 15المهندسين  -العجوة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئة  41دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات ،الحبوب والبذور الخام
وغير المعالجة ،الفواكه والخضار الطازجة ،النباتات والزهور الطبيعية ،الحيوانات
الحية ،المواد الغذائية للحيوانات ،شعير الملت ،الشعير ،البقول الطازجة ،الشمندر،
التوت الطازج ،الفواكه الطازجة ،الحمضيات الطازجة ،مشروبات الحيوانات االليفة،
العظام الصالحة لألكل وعصي الحيوانات االليفة ،أكل العصافير ،النخالة ،هريس
النخالة لإلستهالك الحيواني ،علف الحيوانات ،بصيالت الزهور والنباتات ،الشجيرات
(الشجر الصغير) ،بذور الحبوب المعالجة ،الكستناء ،جذور الهندباء البريّة الطازجة،
الهندباء (سلطة) ،خضروات السلطة (الطازجة) ،سلطات الخضار الورقية ،حبوب
الكاكاو الخام ،قشور جوز الهند ،جوز الهند ،جراد البحر ،القشريّات الحيّة ،الخيار
الطازج ،بسكويت الكالب ،طعم حي لصيد السمك ،االعشاب المنزلية الورقية،
مستخلصات األعشاب البحرية لالستهالك البشري والحيواني ،الحبوب (طعام من
الحبوب) ،الكينوا المعالجة ،العنب الطازج ،الكراث الطازج ،الليمون الطازج ،العدس
الطازج ،الخس الطازج ،حبوب الذرة ،الشعير للتخمير وتقطير مخلفات العنب بعد
عصره ،الفطر الطازج ،الكمأة الطازجة ،الزهور الطبيعية ،بلح البحر الحي ،الشوفان،
كعكة الزيت ،الزيتون الطازج ،البصل ،الخضار ،البرتقال ،اإلجاص ،التوت البري،
الخوخ ،الدراق ،دراق النكترين ،الكرز ،الكيوي ،الكرافس ،الشمندر االحمر ،الفلفل
الطازج ،االفوكادو ،الطماطم ،الخس ،الجزر االبيض ،الهليون ،الكرنب الصغير،
الملفوف ،البطاطا ،الخضراوات الورقية الخضراء  ،الثوم ،البطاطا الحلوة ،جذور
النباتات ،النباتات ،النباتات المجففة المستخدمة للتزيين ،نباتات الصبّار ،الدواجن الحية،
راوند الحدائق ،األرز غير المجهّز ،االشتال ،السمسم ،المحار الحي ،السبانخ ،الكوسى،
قصب السكر ،الحنطة السوداء غير المعالجة ،القمح الخام ،بذرة القمح لإلستهالك
الحيواني ،المنتجات التي أساسها من لحاء لالستخدام في التغطية ،الرقائق الخشبية
لصنع لب الخشب ،العشب ،شجر عيد الميالد الحقيقية ،االشجار والمنتجات الزراعية،
أكاليل الزهور الطبيعيّة ،تنسيق الزهور الطبيعية ،تنسيق الزهور المجففة ألغراض
التزيين ،العلف للحيوانات ،فراش وقمامة الحيوانات ،الطبقات العشبية الطبيعية،

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

المكسرات الطازجة (غير المعالجة) والواردة بالفئة  41دون غيرها.

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440015

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -ش مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  9منطقة  44مجمع مفيدا القاهرة الجديدة -
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئه  41دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0442002

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/04 :
إسم طالب التسجيل :محمد حامد الدسوقى وشركاه  -إيجست للحاصالت الزراعية  -شركة توصية بسيطة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان :الكيلو  52طريق القاهرة االسكندريه الصحراوى  -مزرعه الجالء
فئـــات العــــــالمة:

41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 41

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400490

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/04/22 :
إسم طالب التسجيل :عثمان مصطفى عثمان بدران  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 99 :ش محيى الدين ابو العز  -الدقى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42العصائر بالفئة 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0420452

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/00/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة منتجات مياه مصر ( )ofpaoاكوا دلتا  - ftlf auifشركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :منطقة الحرانية  -قطعة  59من  44طريق سقارة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42العصائر وجميع المنتجات الواردة بالفئة 42

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/12 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 409 :ش السودان  -الدور الثالث  -شقه  - 15المهندسين  -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0449102

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/20 :
إسم طالب التسجيل :مكتب فؤاد حسين عوض لالستيراد والتصدير
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش شيخون القلعة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع منتجات الفئة  42دون غيرها

االشتراطات

:

----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0449224

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/20 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 409 :ش السودان  -الدور الثالث  -شقه  - 15المهندسين  -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444015

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :ذى كواكر أوتس كومبانى  -شركة أمريكية
العنــــــــــــــــــوان 555 :ويست مونرو  ،شيكاغو  ،ايلينوى  40441الواليات المتحدة األمريكية
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42مشروبات على اساس الشوفان  ،مشروبات مصنوعة من الشوفان و الواردة
بالفئة  42دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0499004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/04 :
إسم طالب التسجيل :محمد عبد الرازق محمود حسن  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 49 :مساكن القاهرة مدخل  1السالم  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42العصائر و المشروبات و المياة المعدنية و جميع منتجات الفئة ()42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494114

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/01/14 :
إسم طالب التسجيل :بيم بيرليسيك ماغازاالر أنونيم سيركيتى  -شركة تركية مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :عبد الرحمن غازى ماه  .ابو بكر كاد .رقم  04 :ساناكتيبى اسطنبول  -تركيا
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42البيره مستحضرات عمل البيره المياه المعدنيه ماء الينابيع المياه المعباة ماء
الصودا عصير الفواكه والخضروات مركزات ومستخلصات الفواكه والخضروات
العداد المشروبات المشروبات الغازيه غير الكحوليه مشروبات الطاقه الوراده بالفئه
رقم 42

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

513

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494520

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/40 :
إسم طالب التسجيل :ذا كوكا  -كوال كومبنى  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين
المرعية فى ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان :وان كوكا  -كوال بالزا  -اتالنتا ،جورجيا  - 40414الواليات المتحد ة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42البيرة (شراب الشعير)  -والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات
غير الكحولية المشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه وشراب
ومستحضرات اخرى لتحضير المشروبات بالفئة رقم 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0451099

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/05/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة جامى للعصائر والصناعات الغذائية ش.م.م  -شركة مساهمة مصريه
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية الثالثة  P Aشمال منطقة الخدمات  -مدينة العاشر من رمضان -
الشرقية
فئـــات العــــــالمة42 :
الفئة  - 42العصائر والمشروبات ومساحيق العصائر والمشروبات والمياه بالفئة 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454421

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/00/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة السيرين ليمتد للتجارة و التوزيع  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع نصيف قصبجي  -عين شمس الشرقية  -القاهرة  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42البير  ,و المياه المعدنية و الغازية و المشروبات االخري غير الكحولية و
مشروبات و عصائر الفواكه  ,اشربة و مستحضرات اخري لصنع المشروبات الواردة
بالفئة  42دون غيرها وجميع المنتجات الواردة بالفئة 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0459144

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/00/14 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب و شركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 409 :شارع السودان  -الدور الثالث  -شقة  - 15المهندسين  -العجوة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  42دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0459500

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/00/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة مطاحن الخمس نجوم  -ش مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :أ ش محرم شوقى  -الكوربة  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  42دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0459029

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/00/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطعة رقم 44و - 44جزء من القطعة  - 40المنطقة الصناعية الثانية  4 -اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع منتجات الفئة  42دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0401441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/09 :
إسم طالب التسجيل :عبد المعبود سامح عبد الهادى وشركاة  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 94 :ش محمد رفاعى ناصية الترعة البوالقية  -بيجام  -شبرا الخيمة اول
 القليوبيةفئـــات العــــــالمة42 :
الفئة  - 42عصائر  -مياة معدنية  -المشروبات غبر الكحولية وجميع منتجات الفئة رقم
42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/29 :
إسم طالب التسجيل :رمضان محمد أمين الخربوطلى وشريكه  -شركة الخليجية المصرية لألستيراد
والتصدير  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شارع جمال عبد الناصر شارع المصنع  -بملك  /أمير السيد عبد الهادى الدخميسى -
مركز كوم حماده  -البحيرة
فئـــات العــــــالمة42 :
الفئة  - 42مشروبات فواكه  ،عصائر فواكه  ،ومشروبات أساسها الفواكه  ،مشروبات
خضروات  ،عصائر خضروات ومشروبات اساسها الخضروات  ،مشروبات غير
كحوليه  ،مشروبات غازيه  ،مشروبات غير كحوليه  ،مشروبات الطاقه  ،مشروبات
تواتريه  ،خلطات سائله لعمل المشروبات غير الكحوليه والمشروبات التى أساسها
فواكه  ،مساحيق تستخدم فى تحضير المشروبات غير كحوليه ومشروبات أساسها
الفواكه  ،شراب لعمل المشروبات  ،مياه شرب فى قوارير منكهه وغير منكهه  ،مياه
معدنيه  ،مياه غازيه  ،مشروبات أساسها الصويا غير بدائل الحليب  ،ركازات وحساء
الفواكه لعمل المشروبات  ،مشروبات مدعمه بالمواد المغذيه  ،مشروبات مدعمه
بالفيتامينات بالفئة 42

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة42 :
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  42دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/09 :
إسم طالب التسجيل :ستوكلي  -فان كامب  ،انك  - .شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 555 :ويست مونرو ستريت  ،شيكاغو  ،الينوي  ، 40441الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42مشروبات غير غازية وغير كحوليه بنكهه الفواكه الواردة بالفئة  42دون
غيرها

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  - 828922التنازل عن حرف  Gعلى حدة وفى الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404454

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/05 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 409 :ش السودان  -الدور الثالث  -شقه  - 15المهندسين  -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  42دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440409

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/11 :
إسم طالب التسجيل :بيبسيكو -أنك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نورث كارولينا -
الواليات المتحدة األمريكية
العنــــــــــــــــــوان 000 :أندرسون هيل رود  -بورشاسى  -نيويورك  - 10500 -الواليات المتحدة
األمريكية
فئـــات العــــــالمة42 :
الفئة  - 42المياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات
الفواكه وعصائر الفواكه الشراب المركز وغيره من المستحضرات لصناعة المشروبات
الواردة بالفئة  42دون غيرها
:
االشتراطات
العالمة 222822

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن كلمة  -iuqiالعالمة مرتبطة مع

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/12 :
إسم طالب التسجيل :ايمن افندى  -ايمنا افندى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 45 :ش صالح سالم د محمد محمود الدور الالول قسم بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع منتجات الفئه  42دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز ؛ انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42البيرة  ،المياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها من المشروبات غير
الكحولية ،مشروبات وعصائر الفواكه ،االشربة المركزة والمستخلصات األخرى لصنع
المشروبات ،المياه الفوّارة ،والمواد المركزة (االصنصات) والمستخلصات وغيرها من
المستحضرات لصنع المشروبات ،المشروبات الرياضيّة (المشروبات التي تستخدم
للتعويض عن أو استبدال السوائل التي تفقد أثناء ممارسة الرياضة لفترات طويلة)،
مشروبات الفواكه المجمدة والمشروبات التي أساسها الفواكه المجمدة ،مركزات
ومهروس الفواكه المستخدمة في المشروبات ،مركزات المشروبات واالشربة المركزة
لصنع المشروبات المجمدة المخلوطة ،مشروبات الفواكه والمشروبات الفوارة التي
أساسها من العصير والفواكه ومشروبات الصودا ،عصائر الفواكه والخضار،
المشروبات التي أساسها الخضار ،المشروبات التي تحتوي على عصائر الخضار،
مساحيق وسوائل خليط المشروبات ،أشربة النكهة المركزة لصنع المشروبات التي
أساسها الشاي شاي األعشاب ،الماء والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومياه الشرب
بالفيتامينات وغيرها من المشروبات غير الكحولية ،المشروبات الغازية ،مشروبات
الصودا الغازية ،االشربة السائلة المنكهة لصنع المشروبات ،المياه المعبأة المنكهة وغير
المنكهة ،مشروبات الطاقة ،المشروبات التي أساسها الصويا ال تستخدم كبدائل الحليب،
مشروبات الصويا والمشروبات التي أساسها الصويا ،حليب المكسرات وعصير
المكسرات والواردة بالفئة  42دون غيرها.

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440090

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  - 9منطقة  44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

42
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 42

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

528

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/40 :
إسم طالب التسجيل :سازيراك براندز ال ال سي  -شركة امريكية ذات مسئولية محدودة وفقا لقوانين والية
ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 10900 :لين ستيشن رود  -سويت  400لويسفيل  -كنتاكى  -الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44المشروبات الكحولية (باستثناء البيرة) المشروبات الروحية والمشروبات
الكحولية المشروبات الروحية المقطرة المشروبات المقطرة مشروبات الهضم اليكر
والمشروبات الروحية ويسكى الويسكى المخلوط ويسكى بوربون الليكرز الذى اساسة
الويسكى الويسكى ذات النكهة ويسكى بوربون ذات النكهة الويسكى ذات نكهة الكمون
ويسكى البوربون ذات نكهة الكمون النبيذ وعصير التفاح والمشهيات (من مشروبات
كحولية) الجبن والفودكا والروم والكوكتيالت ومشروبات كحولية سابقة الخلط بخالف
تلك المشروبات التى اساسها البيرة المشروبات الكحولية التى تحتوى على توابل بالفئة
 44دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922889

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

529

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404204

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/29 :
إسم طالب التسجيل :شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة تضامن -
العنــــــــــــــــــوان 2 :ابراج سفنكس  -الطابق االرضى  -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئه 44
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

530

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404001

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :فيال انترناشيونال كو  ،الى تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :يونيت دي  /14 ،اف وان كابيتال بالس  14الورد روود  ،وانشاى  ،هونج كونج
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

531

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440094

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  9منطقة  44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئه 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

532

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404124

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيراميدز أف سى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :فيال  140أ جنوب االكاديمية  -شارع جعفر الصادق  -بجوارالمدرسة االنجيليزيه -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة49 :
الفئة  - 49جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 49
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف اف سى  CIكال على حدى وفى الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

533

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0404401

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :أمريكان  -سيجارت كومبانى ( أوفرسيز ) ليمتد  -شركة سويسرية محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان :روت دى فرانس  - 10بونكورت  - 2424سويسرا
فئـــات العــــــالمة:

49
الفئة  - 49السجائر والتبغ الخام او المصنع والتبغ الخاص بلف السجائر وتبغ الغليون
ومنتجات التبغ وبدائل التبغ (لغير االغراض الطبية) والسيجار والسيجار الرفيع
وقداحات السجائر وقداحات السيجار واعواد الثقاب ومستلزمات المدخنين وورق
السجائر وانابيب السجائر وفالتر السجائر وادوات الجيب للف السجائر واالت محمولة
باليد لحقن التبغ فى االنابيب الورقية والسجائر االلكترونية والسوائل للسجائر
االلكترونية ومنتجات التبغ لغرض تسخينها الواردة بالفئة رقم  49دون غيرها

:
االشتراطات
العالمة رقم 823822

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

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

534

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405501

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيراميدز أف سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :فيال  140أ  -جنوب االكاديمية  -شارع جعفر الصادق  -بجوار المدرسة االنجيليزيه -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة49 :
الفئة  - 49جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 49
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  922282وغيرها  -التنازل عن الحروف

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

535

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404252

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :شركة الوحدانية للتجارة العامة (ذ.م.م) -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب  24011دبي  -االمارات العربية المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

49
الفئة  - 49السجائر والتبغ الواردة بالفئة 49

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

536

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404241

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :شركة عماد صالح السيد محمد وشريكه  -العالمية لالستيراد والتصدير و تجارة وبيع
وشراء السيارات المستعملة وقطع غيار السيارات وتاجير السيارات  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :ناحية اشمون  -شارع الشهداء بملك صالح السيد محمد البهنساوى  -مركز اشمون -
المنوفية
فئـــات العــــــالمة49 :
الفئة  - 49الدخان والمعسل والتبغ الخام والمصنوع والمدغة والنشوق وجميع المنتجات
الواردة بالفئة  49دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

537

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404420

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/09 :
إسم طالب التسجيل :مؤسسة أحمد الشرفاء للمعسل والتبغ  -مؤسسة فردية  -جنسية اردنية
العنــــــــــــــــــوان :شارع حسن بدارين  -ماركا الشمالية  -عمان  -االردن
فئـــات العــــــالمة:

49
الفئة  - 49التبغ المعسل ادوات التدخين الثقاب وكل هذه المنتجات واردة بالفئة 49

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

538

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440094

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  - 9منطقة  - 44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

49
الفئة  - 49جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 49

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

539

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0259440

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/12/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة امبكس للتجارة والصناعة  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 12 :شارع ابو المعاطي  -العجوزة  -محافظة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الوارده بالفئة  45فى مجال المواسير الوارده بالفئه 10

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

540

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0205150

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/05/20 :
إسم طالب التسجيل :مجدى فوزى شاكر  -المركز التجارى لتجارة األدوات الكهربائية  -فردى  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 1 :ش البيدق  -الموسكى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45الدعاية واالعالن واللوحات االعالنية بوصفهم من االعمال التجارية
واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية واالعمال التجارية بالفئة رقم  45فى مجال
الفئه 4

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  888223وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

541

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0402410

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/05/11 :
إسم طالب التسجيل :شركة الشريف للتسويق  -ش توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 11 :ش هارون  -ميدان المساحة  -الدقى
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الواردة بالفئة  45فى مجال العطور ومستحضرات
التجميل بالفئه 4

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

542

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405094

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/04/00 :
إسم طالب التسجيل :اف ار دى فور لالستثمارات السياحية  -شركة مساهمة ةمصرية
العنــــــــــــــــــوان 21 :ش احمد حشمت  ،الزمالك  ،القاهرة  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات البيع بالتجزئة لجميع خدمات الدعاية واالعالن وهذه الخدمات واردة
بالفئة 45

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

543

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404919

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/04/24 :
إسم طالب التسجيل :نيكست جروب بى ال سى  -شركة اهلية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين بريطانيا
العنــــــــــــــــــوان :ديزفورد رود  ,انديرباى  ,ليسيستير  -ليسيستر شاير ال اى 9 14ايه تى  ,المملكة
المتحدة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات اإلعالن  -خدمات إدارة االعمال وتنظيم إدارة االعمال  -خدمات
االعمال المكتبية  -خدمات البيع بالتجزئة بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة المقدمة عن
طريق مجال البيع العامة ومجال بيع المالبس  -والبيع عن طريق الكتالوج  -وعن
طريق االتصال المباشر بالتليفون  -والبيع من خالل قنوات التليفزيون  -عن طريق
الهاتف الخلوى وبالتسويق المباشر  -وجميعها فيما يتعلق بما يلى ببيع المالبس واغطية
الرأس وملبوسات القدم  ،والمجوهرات  ،والساعات  ،واالكسسوارات  ،ووحدات
خاصة باالستخدام المنزلى  -والمناشف  -ومفروشات االسرة  -واالثاث  -وأجهزة
اإلضاءة  -واللعب  -والمنتجات الكهربائية  -والكوزمتيك ومستحضرات التجميل الغير
طبية  -والنظارات بأنواعها  -وحاويات حاملة  -ومنتجات من الجلد  -شنط اليد -
الحقائب الرياضية  -حقائب السفر  -حقائب أدوات التواليت  -حقائب لحمل المراسالت -
والحقائب الحاملة  -حقائب المستندات وحقائب األطفال  -وأدوات المطبخ  -والدهانات -
وورق الحائط  -وملصقات الحائط  -واالطارات الطرفية  -والصور  -واطارات الصور
 والمنتجات الكهربائية  -والكاميرات  -خدمات تقديم المعلومات والمشورة فيما يتعلقبخدمات البيع بالتجزئة بخصوص المنتجات السابق ذكرها  -استشارات إدارة االعمال
بما في ذلك تقديم المساعدة والمشورة في إدارة محال البيع بالتجزئة في مجال جميع
المنتجات سالفة الذكر  -وجميع هذه الخدمات واردة بالفئة  45دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

544

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0410945

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/11/40 :
إسم طالب التسجيل :شركة المجموعة المتحدة للتقطير -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قرية جناكليس -مركز ابو المطامير -البحيرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة  45فى مجال منتجات الفئات 44،42

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

545

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424942

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/01/20 :
إسم طالب التسجيل :بنك الخليج األول  -شركة مساهمة عامة
العنــــــــــــــــــوان :ص  .ب  ، 4414أبو ظبى  ،االمارات العربية المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الدعاية واالعالن  ،إدارة االعمال  ،توجيه االعمال  ،تفعيل النشاط
المكتبى  ،محاسبة  ،اعداد تقارير الحسابات  ،تحليل أسعار التكلفة  ،تدقيق الحسابات ،
لصق اإلعالنات  ،مسك الدفاتر  ،تقييم االعمال ،استشارات االعمال المهنية ،
المعلومات واالخبار عن االعمال  ،التحريات عن االعمال  ،استشارات في إدارة
وتنظيم االعمال  ،المساعدة في إدارة االعمال  ،استشارات إدارة االعمال  ،أبحاث
االعمال  ،تقديم المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ( مؤسسة ارشاد المستهلكين )
 ،عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة  ،تجميع المعلومات في
قواعد بيانات الكمبيوتر  ،تحليل أسعار التكلفة  ،اإلعالن بالبريد المباشر  ،التنبؤات
االقتصادية  ،تحرير الفواتير  ،التسويق  ،أبحاث التسويق  ،دراسات التسويق  ،الدعاية
واالعالن الخارجي  ،خدمات التعاقد الخارجي ( مساعدة في االعمال )  ،اعداد كشوف
الرواتب  ،خدمات مقارنة األسعار  ،توظيف  ،تاجير االت البيع  ،خدمات السكرتارية
خدمات الكفاالت  ،اعداد تقارير الحسابات  ،اعداد الضرائب  ،خدمات التسويق عبر
الهاتف بالفئة رقم  45دون غيرها

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف  CGTوالرقم  2كال على حدى وفى الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

546

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424442

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/00 :
إسم طالب التسجيل :محمود فوقى محمد هالل  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع صبرى أبو علم  -السنبالوين  -ملك إبراهيم حمودة محمد حمودة  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الدعاية واالعالن وخدمات إدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط
المكتبى واالستيراد والتصدير وخدمات البيع وخدمات االعمال التجارية الواردة بالفئة
 45في مجال الفئة  40و 41واستبعاد العسل النحل الوارد بالفئه 40

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

547

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441545

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :ماريوت ورلدوايد كوربوريشن  -شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب
القوانين المرعية فى والية ماريالند فى الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 10900 :فيرنوود رود  ،بيثيسدا  ،ماريالند  - 20410الواليات المتحدة األمريكية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االمتياز (فرانشايز) وتحديدا تقديم المساعدة فى ادارة االعمال فى
مجال تأسيس وتشغيل الفنادق والمطاعم ونوادى الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة
والمنتجعات ومرافق االستجمام واللياقة البدنية ومحالت البيع بالتجزئة والشقق السكنية
خدمات ادارة االعمال وتحديدا ادارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ونوادى الترفية ومطاعم
الوجبات الخفيفة والمنتجعات ومرافق االستجمام واللياقة البدنية ومحالت البيع بالتجزئة
والشقق السكنية والمبانى السكنية ومراكز المؤتمرات ومنتجعات المشاركة بالوقت للغير
خدمات محالت البيع بالتجزئة خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بادارة االعمال توفير
التسهيالت او المرافق لغاية استخدام المعدات واالجهزة المكتبية خدمات البيع بالتجزئة
المباشر (ان -الين) خدمات كتالوجات البيع بالتجزئة خدمات توجية االعمال خدمات
تنظيم االجتماعات الخاصة باالعمال توفير التسهيالت او المرافق الخاصة باللقاءات
والمؤتمرات الخاصة باالعمال ادارة المساحات الخاصة بالمكاتب والبيع بالتجزئة
وتأجيرها واستئجارها اصدار شهادات الهدايا التى يمكن استبدال قيمتها بالسلع او
الخدمات خدمات والء الزبائن الخدمات الخيرية وتحديدا تنظيم وادارة البرامج التطوعية
والمشاريع الخاصة بخدمة المجتمع خدمات المشتريات الواردة بالفئة  45دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

548

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444140

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/01 :
إسم طالب التسجيل :الاتيلير براندس انك  -ش ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :كايمن كوربوريت سنتر  20 ،هوسبيتال رود  ،جورج تاون  ،غراند كايمن كى واى 1
  ، 4004جزر الكايمنفئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات الدعاية و اإلعالن و إدارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي
 ,تقديم المعلومات التجارية و النصح للمستهلكين ( مؤسسة إرشاد المستهلكين ) عرض
السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة عرض السلع توزيع العينات تنظيم
المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية وكاالت االستيراد و التصدير  ,التسويق ,
ابحاث التسويق  ,اإلعالن و الدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر  ,العالقات العامة ,
خدمات التسويق عبر الهاتف  ,تقديم خدمات لمنافع اآلخرين لمجموعة متنوعة من
منتجات ترتيب و تغليف المنتجات الغذائية و منتجات اإلستعمال لمرة واحدة و ذلك
لتمكين الزبائن من مقارنة و معاينة و شراء تلك المنتجات و الخدمات في المحالت و
على جميع وسائل اإلتصال  ,خدمات التجارة اإللكترونية و خصوصا تقديم المعلومات
حول المنتجات بواسطة شبكات اإلتصال ألغراض الدعاية و المبيعات  ,خدمات البيع
بالجملة و التجزئة  .و جميع الخدمات الواردة بالفئة  45ماعدا مجال بيع الدواجن
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

549

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490204

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/14 :
إسم طالب التسجيل :بي ان اي غلوبال ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة  -الواليات المتحدة
االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 11525 :ان كميونيتي هاوس رود سويت  905شارلوت لوث كارولينا 24200
الواليات المتحدة االمريكيه
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45تنظيم لقاءات اعمال اسبوعيه لغرض التطوير عالقات شبكات االعمال و
تعزيز الروابط في مجال االعمال و توفير فرص في مجال شبكات االعمال من خالل
اجتماعات لتثقيف اعضائها حول كيفيه تطوير اعمالهم وكل هذة الخدمات الواردة بالفئة
 45دون غيرها
االشتراطات

:

-----

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

550

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490244

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة ارما المحدودة  -شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  ،البرج الثالث  ،نيكستراكوم  ،سيبيرسيتى  ،ابينى  ،جمهورية
مورشيوس
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات الدعاية واالعالن وخدمات إدارة وتوجيه االعمال وخدمات االستيراد
والتصدير  ،واالنشطة المكتبية  ،خدمات االمتيازات التجارية وخاصة خدمات توفير
المساعدة الفنية  ،خدمات البيع بالتجزئة المحالت التجارية ويافطة المحالت التجارية
وخدمات عرض السلع والواردة بالفئة  45دون غيرها فى مجال الفئات 40 - 24

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

551

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490444

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/20 :
إسم طالب التسجيل :نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا وتتاجر ايضا باسم نيسان موتورز كومبانى ليمتد -
شركة يابانية محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان 2 :تاكرا  -تشو  ,كانا جاوا  -كو  ,يوكو هاما شى  ,كاناجاوا  -كين  ,اليابان
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45التسويق ،الدعاية واإلعالن ،خدمات إعداد الفواتير ،الترويج للسلع
والخدمات لآلخرين من خالل إدارة برامج المكافآت التحفيزية التي تشتمل على توزيع
رصيد أميال قيادة المركبات ،معلومات الزبائن المتعلقة بخدمات مشاركة السيارات،
معلومات الزبائن المتعلقة بتأجير السيارات وشراء السيارات واستئجار السيارات،
معلومات الزبائن المتعلقة المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة ،استشارات األعمال أو
استشارات تنظيم األعمال ووكاالت المعلومات التجارية وخاصة المتعلقة بتطوير
وتشغيل وتوزيع محطات الخدمة الكهربائية ونماذج األعمال إلمكانية التنقل الكهربائي
بما في ذلك مفاهيم االمتيازات ومفاهيم مشاركة السيارات ومفاهيم األسطول ،الدعاية
واإلعالن وترويج المبيعات.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  --العالمة مرتبطة بالعالمة  922322وغيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

552

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494445

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/04 :
إسم طالب التسجيل :المينا فودز للصناعات الغذائية  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 42 :طريق القاهرةاالسكندرية الزراعى بدفرة مركز طنطا  -الغربية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير والمحالت التجارية والتوكيالت التجارية بالفئة
 45منتجات (الكعك  -الكيك  -البسكويت  -الشيكوالته -الحلويات  -الحلوى (التوفى)
الوارده بالفئه 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494144

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/24 :
إسم طالب التسجيل :الدولية  21النتاج قطاعات االلومنيوم الملونة ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 504 :قطع امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  4 -اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع خدمات الفئة  45فى مجال الفئة 21

االشتراطات
كال على حدة

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن االرقام
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494400

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/02 :
إسم طالب التسجيل :شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان  -شركة مساهمة مصريه
العنــــــــــــــــــوان :القطعة رقم 44و القطعة رقم  44جزء من القطعة رقم  40المنطقة الصناعية الثانية -
 4اكنوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال و المحال التجارية
وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن والتسويق
الوارد بالفئه  45فى مجال الفئات 42-40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0450544

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/20 :
إسم طالب التسجيل :هانى سمير ونيس بركات  -فيوتشر لالستيراد والتجارة  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 04 :شارع الجمهورية  -الدور الثانى  -شقة (  - ) 14القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  45فى مجال االكسسوار الحريمى بالفئة
رقم 24
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454004

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة هورايزون كيمكال للكماويات المتخصصة  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع او بكر الصديق متفرع من شارع  - 14الفلكي قسم المنتزه  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد و التصدير و المحالت التجارية و التوكيالت التجارية
الواردة بالفئة  45في مجال الفئة 1

االشتراطات

:

 -التنازل عن البيان التجارى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0455454

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة الخمس نجوم لصناعة االعالف واالنتاج الحيوانى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :أ شارع محرم شوقى  -الكوربة  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض
السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة  45فى مجال الفئه
14فقط

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
البيانات التجارية المصاحبة للعالمة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0455444

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/15 :
إسم طالب التسجيل :اكرم شعبان عبد المطلب محمد  -الصحه والرفاهيه لالستيراد والتصدير  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 24 :شارع علي بن ابي طالب  -العشرين  -فيصل  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال التجاريه واالستيراد
والتصدير ويافطة المحاالت التجاريه وخدمات البيع بالتجزئة بالفئه رقم  45فى مجال
الفئة 25

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0455404

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/20 :
إسم طالب التسجيل :فودافون جروب بى ال سى  -شركة محدودة
العنــــــــــــــــــوان :فودافون هاوس  ،ذا كونيكشن  ،نيوبورى  ،بيركشير ار جى  2 19أف أن  ،المملكة
المتحدة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة بالهواتف والهواتف المتحركة والهواتف
الذكية واألجهزة الرقمية المتحركة وأجهزة االتصاالت وبرامج الكمبيوتر وأجهزة
الكمبيوتر وشبكات االتصاالت االلكترونية ولوزام هذه السلع وأجهزة فك التشفير
وأجهزة المودم وأجهزة وأدوات ولوازم االتصاالت  ،خدمات البيع بالتجزئة المتعلقة
بخدمات اإلتصاالت والكمبيوتر تحديدًا خدمات تجميع تشكيلة من خدمات االتصاالت
والكمبيوتر لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينة وطلب هذه الخدمات عند
الحاجة  ،خدمات تجميع تشكيلة من خدمات االتصاالت لصالح الغير وذلك لتمكين عامة
الزبائن من معاينة ومقارنة وشراء هذه الخدمات عند الحاجة بما في ذلك تلك الخدمات
المقدمة عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو عبر االنترنت أو غيرها من الشبكات
االلكترونية  ،خدمات تجميع تشكيلة من خدمات الترفيه وخدمات المعلومات عن األزياء
وخدمات تصميم األزياء وخدمات التوجيه في الحياة وخدمات المعلومات عن الصحة
والرشاقة وخدمات المعلومات عن الموسيقى وخدمات المعلومات عن قوائم الحفالت
الموسيقية وخدمات بث الموسيقى وخدمات إنتاج الموسيقى وخدمات نشر الموسيقى
وخدمات األنشطة الرياضية وخدمات المعلومات عن الرياضة واألحداث الرياضية
لصالح الغير  ،خدمات تجميع تشكيلة من خدمات األخبار وخدمات المعلومات والتقارير
عن أخبار اليوم وخدمات المعلومات واألخبار عن األعمال وخدمات المعلومات المالية
وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات المعلومات العلمية وخدمات النقل وخدمات
المعلومات عن النقل وخدمات السفر وخدمات المعلومات عن السفر لصالح الغير ،
خدمات تجميع تشكيلة من خدمات األنشطة الثقافية األخرى وخدمات األلعاب
والمراهنات وخدمات المعلومات عن األفالم وقوائم السينما وخدمات المالحة وخدمات
تحديد المواقع العالمية لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينة وطلب هذه
الخدمات عند الحاجة  ،خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط الرقمية القابلة
للتنزيل تحديداً البرامج وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو
والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية ونغمات الرنين
لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاجة ،
خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط الرقمية غير القابلة للتنزيل تحديداً البرامج
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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كخدمة وتطبيقات البرامج التي أساسها الويب واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو
والفيديوات والصور والصوت والموسيقى والنصوص والبيانات والرسوم البيانية
ونغمات الرنين لصالح الغير وجميعها مقدمة عبر اإلنترنت أو على شبكات االتصاالت
أو عبر خدمات البيع بالتجزئة التي أساسها برنامج كالود (  )Cuolوتفعيل الخدمات أو
خدمات الدفق أو المنصات وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه الخدمات
عند الحاجة  ،تقديم المعلومات والمشورة حول المنتجات االستهالكية للمشترين
المحتملين للسلع والبضائع  ،إدارة برامج الوالء المشتملة على خصومات أو مكافآت
تحفيزية  ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على المبيعات وبرامج الترويج التحفيزية  ،تقديم
المعلومات والمشورة حول تزويد وترويج المنتجات واختيار وعرض السلع.
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454044

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/10/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة فودافون جروب بى إل سى  -شركة محدودة
العنــــــــــــــــــوان :فودافون هاوس  -ذا كونيكشن  -نيوبورى  -بيركشير ار جي  2 19اف ان  -المملكة
المتحدة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات الدعاية واإلعالن والتسوق والترويج  ،خدمات البيع بالتجزئة
المتعلقة بالهواتف والهواتف المتحركة والهواتف الذكية واألجهزة الرقمية المتحركة
وأجهزة االتصاالت وبرامج الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكتروني
ولوزام هذه السلع وأجهزة فك التشفير وأجهزة المودم وأجهزة وأوات ولوازم
االتصاالت  ،خدمات البيع بالتجزئة تتعلق بخدمات اإلتصاالت والكمبيوتر  ،خدمات
الرد على الهاتف وإرسال الرسائل  ،توفير مساحات على مواقع الويب لإلعالن عن
السلع والخدمات  ،خدمات تجميع تشكيلة من السلع في مجال االتصاالت لصالح الغير
وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع عند الحاجة بما في ذلك تلك
الخدمات المقدمة عبر الشبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من االنترنت أو غيرها من
الشبكات االلكترونية  ،خدمات تجميع تشكيلة من الخدمات في مجال الترفيه واألزياء
وأنماط الحياة والموسيقى واألخبار وأخبار اليوم واألعمال والتمويل والتجارة
والتكنولوجيا والعلوم والطبيعة والصناعة والنقل والفن والتاريخ والسفر والثقافة
واأللعاب والمراهنات واألفالم والمالحة لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من
معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة  ،خدمات تجميع تشكيلة من محتويات الوسائط
الرقمية القابلة للتنزيل بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون
وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية
ونغمات الرنين لصالح الغير وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه السلع
عند الحاجة  ،خدمات تجميع تشكيلة من مزودي الخدمات تحديداً مزودي محتويات
وسائط رقمية بما في ذلك البرامج وتطبيقات البرامج واألفالم وبرامج التلفزيون وبرامج
الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسوم البيانية ونغمات
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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الرنين لصالح الغير عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت أو عبر خدمة التدفق وذلك
لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وشراء هذه الخدمات عند الحاجة  ،توفير المعلومات
والمشورة للمشترين المحتملين للسلع والبضائع  ،إدارة برامج الوالء المشتملة على
خصومات أو حوافز  ،خدمات بطاقات الوالء  ،تنظيم وتشغيل واإلشراف على المبيعات
وبرامج الحوافز الترويجية  ،توفير المعلومات والمشورة حول التزويد وترويج
المنتجات واختيار وعرض السلع  ،تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات كمبيوتر
وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر الشبكة  ،خدمات تخزين واسترجاع البيانات  ،خدمات
االنترنت تحديداً إنشاء فهارس المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على
شبكة كمبيوتر عالمية لآلخرين  ،تجميع الدالئل بما في ذلك دالئل األعمال والدالئل
التجارية للنشر على قواعد بيانات كمبيوتر أو على اإلنترنت أو غيرها من الشبكات
االلكترونية  ،خدمات البحث والتصفح واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من
المصادر المتوفرة على شبكة كمبيوتر عالمية لآلخرين  ،تنظيم محتويات المعلومات
المقدمة عبر شبكة كمبيوتر عالمية وفقًا لمرجع المستخدم  ،تنظيم وإدارة المعارض
لغايات األعمال والترفيه  ،خدمات معالجة البيانات وقواعد البيانات  ،خدمات إدارة
البيانات  ،تجميع البيانات  ،خدمات تحليل البيانات والتنقيب عن البيانات  ،خدمات
الترويج والبحث واإلدارة والتوجيه والمساعدة والمعلومات فيما يتعلق باألعمال ،
خدمات استراتيجيات وتخطيط األعمال  ،التنبؤات االقتصادية والتسويق وخدمات بحث
السوق وتحليل ومسح السوق  ،نشر النصوص اإلعالنية  ،تجميع المعلومات اإلحصائية
 ،توفير المعلومات التجارية  ،نشر اإلعالنات لآلخرين عبر شبكة السلكية أو أجهزة أو
أدوات االتصاالت أو عبر شبكة كمبيوتر عالمية  ،إنشاء وصيانة وتحديث قواعد
البيانات الخاصة بمعلومات المرور والسفر  ،خدمات الدعاية واإلعالن المقدمة من
خالل التلفزيون والراديو وعبر الوسائط االلكترونية  ،خدمات الرد على الهاتف وإرسال
الرسائل  ،توفير المعلومات والمشورة حول التزويد وترويج المنتجات واختيار وعرض
السلع  ،خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و/أو الترويجية و/أو اإلعالنية  ،تنظيم
االشتراكات في خدمات االتصاالت لآلخرين  ،تنظيم االشتراكات لخدمات تقنيات
المعلومات أو الهاتف أو الكمبيوتر (إنترنت)  ،االشتراك في قنوات التلفزيون  ،خدمات
المزادات عبر شبكات االتصاالت  ،خدمات التجارية االلكترونية تحديداً توفير
المعلومات حول المنتجات عبر شبكات االتصاالت لإلعالن والترويج للمنتجات ،
ترويج الدعاية والمبيعات فيما يتعلق بالسلع والخدمات المعروضة والمطلوبة من خالل
االتصاالت  ،خدمات ترويج األعمال المقدمة عن طريق الهاتف  ،تنظيم خدمات
الترحيب عبر الهاتف وخدمات استقبال المكالمات للغير  ،خدمات المعلومات التجارية
المقدمة من خالل الوصول إلى قاعدة يبانات كمبيوتر بالفئة رقم 45
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  899229وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454001

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/10/14 :
إسم طالب التسجيل :عبد السميع أبو العز االتربى مكتب بداية عبد السميع ابو العز عبد الغنى االتربى
العنــــــــــــــــــوان 21 :شارع تونس  -تقسيم  2بملك ابو العز عبد الغنى االتربى مدنيه كفر الشيخ
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  45دون غيرهافى مجال الحاصالت
الزراعيه الفاكهه والخضروات الطازجة

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444059

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/01/19 :
إسم طالب التسجيل :الترا كير للطباعه والمنتجات الصحيه ش م م  -ش مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :الدور الثانى بالقطعه  9-5-1بالمنطقة الصناعيه  2Pالشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

5-4
الفئة  - 4المناديل المبلله الواردة بالفئة  4دون غيرها
الفئة  - 5حفاضات اطفال الواردة بالفئة  5دون غيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0445000

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/09 :
إسم طالب التسجيل :شركة فالكون باك  -مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة االمارات العربية
المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :الشارقة  -المنطقة الصناعية رقم  15ص.ب  - 5452االمارات العربية المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع الخدمات الوارده بالفئة  45في مجال منتجات الفئة 4

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0445441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/15 :
إسم طالب التسجيل :حامد سمير حامد توفيق  -فيفا  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع المشايه السفلية  -امام نادي النيل ملك  /عبد العزيز جوده محفوظ  -اول
المنصورة  -اول الدقهلية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير وادارة وتوجيه االعمال وخدمات البيع وعرض
السلع عبر وسائل االتصاالت والدعاية واالعالن والتسويق بالفئة رقم ( )45في مجال
الفئات ()25 - 14
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444244

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة دى سكويرز  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  P 12بالدور الرابع بالقرية الذكيه بالكيلو  24طريق مصر اسكندرية
الصحراوى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45الدعايه واالعالن والتجارة االكترونية الواردة بالفئة 45
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/14 :
إسم طالب التسجيل :هانى محمد طلعت على البدويهى -الوفاء لالستيراد والتصدير  -فردى  -مصري
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شربين شارع المركز  -بملك محمد طلعت البدويهى  -الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة  45فى مجال فرش االسنان وقطن اذن وخله
اسنان ومستلزمات االطفال وفرش شعر للكبار واالطفال واكسسوارات ومستحضرات
التجميل

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/05/19 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان  ،سياتل  ،واشنطن  - 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45الدعاية واالعالن ،ادارة االعمال ،االشراف على االعمال ،األعمال المكتبية،
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة على الخط مباشرة التي تضم الصابون
المطهر ومنظفات غسالة الصحون والصابون والصابون السائل ومسحوق الغسيل
ومنظفات الغسيل وملطف االقمسة للغسيل ومنظفات الغسيل الستخدامها بالتنظيف
المنزلي ومنظفات الزجاج ،منظف االثاث ومنظفات الحمام ومنظفات االقمشة وبخاخات
التنظيف لالستخدام المنزلي وبخاخات التنظيف لالستخدام على االقمشة وبودرة االطفال
ومناديل االطفال وزيت االطفال وكريم االطفال وشامبو االطفال وملطف شعر االطفال
ومنتجات العناية باالطفال وكريم طفح الحفاظ الجلدي والنشا الطبيعي الغراض الغسيل
والشامبو وكريم الشعر وشامبو الشعر وزيت االستحمام وزيت الشعر وواقي الشمس
وكريم الحماية من الشمس وكريم حماية من الشمس مقاوم للماء وجل (هالم) التسميرو
كريمات ما بعد التعرض للشمس وملطفات ما بعد التعرض للشمس وكريمات العناية
بالبشرة من الشمس وبخاخات الوقاية من الشمس المزودة بعامل الوقاية من الشمس
ومستحضرات تعطير الجو والمبيض لالستعمال المنزلي والعطور لالستعمال المنزلي
ومستحضرات التنظيف لالستعمال المنزلي ومواد التنظيف لالستعمال المنزلي
ومستحضرات ازالة البقع الستخدامها على القطع المنزلية والمطهرات وغسول اليدين
المطهر والمطهرات لالستخدامات المنزلية وبودرة االطفال الطبية والسدادات القطنية
الصحيّة والفوط الصحية والمناشف الصحية وحفاظات االطفال والحفاظات الورقية
والحفاضات لالستخدام مرة واحدة والحفاضات الورقية لالطفال وعدد االسعاف االولي
والفوط النسائية الصحية والمعقمات لالستعمال المنزلي وملطفات الجو ومستحضرات
تنقية الجو ومستحضرات الزالة الروائح الكريهة من الجو ومستحضرات ازالة الروائح
الكريهة متعددة االستعماالت لالستعمال المنزلي والتجاري واالستخدام الصناعي أدوات
المائدة ،أدوات المائدة الستخدام االطفال والمغارف والمالعق ( أدوات المائدة)
لالستعمال مرة واحدة والمصنوعة من البالستيك وأدوات المائدة كالسكاكين والشوك
والمالعق ومناديل من الورق للموائد والمناديل لالستعمال مرة واحدة وأكياس سالت
القمامة ومصافي القهوة الورقيّة والصحون (أطباق) واالطباق الورقية وأواني الطعام
المصنوعة من الخزف (البورسولين) وأطباق المائدة لالستعمال مرة واحدة ومصافي
القهوة غير الكهربائية ومصافي القهوة غير الورقية كأجزاء من صانعات القهوة
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واالكواب الورقية واالكواب البالستيكية والفلفل المخلل القابل للدهن وألبومين (بياض
البيض) ألغراض الطهي وحليب ألبومين و الجينيت ( مادة قمحية ) ألغراض الطهي
واللوز المطحون والصبارالمعد لالستهالك البشري وسمك االنشوفي ومهروس التفاح
واللحم المقدد ( البيكون) والفاصوليا المحفوظة والحلوى السوداء وزيت العظام الصالح
لالكل والمرق والمرق المركز والزبدة والقشدة والكافيار واللحم المقدد والجبن والمحار
غير الحي وزبده الكاكاو وزبدة جوز الهند وجوز الهند المجفف ومعجون جوز الهند و
زيت جوز الهند والبسكويت المقرمش والحليب المركز وزيت الذرة وصلصة التوت
البري وجراد البحرغير الحي والكريمة واالغذية على شكل كريات مقلية والقشريات
البحرية غير الحيةوالخثارة (مركز المادة الغذائية) والتمور والطيور الصالحة لألكل
والدهون الصالحة لألكل والزيوت الصالحة لالكل والبيض والخلطات التي تحتوي على
دهون الستعمالها مع شرائح الخبز والمواد الدهنية لتصنيع الدهون الصالحة لألكل
وشرائح األسماك ووجبات السمك لالستهالك البشري واألسماك المهروسة واألسماك
غير الحية واألسماك المحفوظة واالسماك المعلبة واالغذية المعدة من االسماك والفواكه
المبردة والفواكه المجمدة والوجبات الخفيفة القائمة على الفواكه ورقائق الفاكهة
ومعجون الفاكهة وقشور الفاكهة والفواكه المحفوظةوالفواكه المحفوظة في الكحول ولب
الفاكهة وسلطات الفواكه والفواكه المسلوقة والفواكه المعلبة ولحوم الصيد غير
الحيةوالجيالتين والخيار المخلل ومربى الزنجبيل ولحم الخنزير وسمك الرنجة
ومعجون الحمص المدمس وهالم السمك المستعمل في الطعام وأنواع المربى
والهالميات التي تستعمل للطعام والفطر الهندي (الكفير) والكيمشي (طعام كوري)
والكوميس (من منتجات االلبان المخمرة يصنع من حليب الفرس) ودهن الخنزير الذي
يستعمل للطعام ومح البيض (صفار البيض) الغراض الطهي والعدس المحفوظ وزيت
بذر الكتان ألغراض الطهي والكبد وفطائر الكبد وسرطان البحر غير الحي ورقائق
البطاطا قليلة الدسم والسمن (المرجرين) ومربى البرتقال واللحوم وعصارة اللحوم
وهالم اللحوم واللحوم المحفوظةواللحوم المعلبة والحليب وشراب الحليب والحليب
المعالج والحليب المخمر ألغراض الطهي ومنتجات الحليب والحليب المخفوق والفطر
المحفوظ والمحار غير الحي وشراب البيض غير الكحولي والمكسرات الجاهزةوزيت
الزيتون للطعام والزيتون المحفوظ والبصل المحفوظ والرخويات المحارية غير الحية
وزيوت بذور النخيل للطعام وزيوت النخيل للطعام وزبدة الفول السوداني والفول
السوداني المعالج البازالء المحفوظة وهالم التمر (البكتين) ألغراض الطهي واالغذية
المخللة والمخلالت وحبوب اللقاح المعد كغذاء ولحم الخنزير ورقائق البطاطس ورقائق
البطاطس المعالجة وفطائر البطاطس والدواجن غير الحية ومسحوق البيض والقريدس
غير الحي وخلطات لصنع الحساء والمستحضرات لصنع المرق والمستحضرات لصنع
الشوربة والثوم المحفوظ وفرخ السمك المعالج والبذور المصنعة وبذور عباد الشمس
المصنعة والبروستوكفاشا(لبن روسي ) والزبيب وزيت السلجم لألغذية والرينيت
(المنفحة تستعمل النتاج االجبان) والريازينكا (الحليب الروسي المطبوخ) وسمك
السلمون األسماك المملحة واللحوم المملحة والسردين ومخلل الملفوف والنقانق والنقانق
المخلوطة وخيار البحر غير الحي ومستخلصات األعشاب البحرية لألغذية وزيت
السمسم والمحار غير الحي والجمبري غير الحي ودودة القز لالستهالك البشري
والسميتانا (نوع من البان اوروبا الشرقية) وبيض الحلزون لالستهالك والشوربات
وفول الصويا المحفوظ للطعام وحليب الصويا وجراد البحر الشوكي غير الحي
والشحوم التي تستعمل للطعام وزيت عباد الشمس لالستعمال في الطعام والطحينة
وأعشاب بحرية محمصةوالتوفو وعصير الطماطم للطهي والطماطم المهروسة
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والكرشات والكمأة المحفوظة وسمك التونة وعصائر الخضار للطبخ ومعجون الخضار
وسلطات الخضار ومستحضرات شوربة الخضار والخضار المطبوخة والخضار
المجففة والخضار المحفوظة والخضار المعلبة ومصل اللبن والقشدة المخفوقة وبياض
البيض واللبن الزبادي وصفار البيض والبهارات وحلويات اللوز ومعجون اللوز
واليانسون والمستحضرات العطريةلألغذية والقهوة الصناعية وبودرة الخبز وكربونات
الصودا للطبخ ووجبات الشعير ووجبات الفول وغراء النحل وخل البيرة ومواد لزجة
لصنع البوظة والخبز ولفائف الخبز وفتات الخبز والخبز الكروي ومعجون تزيين الكيك
ومسحوق الكيك والكعك والسكاكروحبوب الكابر والكارميل وملح الكرافس وألواح
الحبوب والوجبات الخفيفة المكونة من الحبوب ومستحضرات الحبوب والبرغر مع
الجبن والعلكة والهندباء البريةورقائق البطاطس والشوكوالته والمشروبات التي أساسها
الشوكوالته ومشروبات الشوكوالته مع الحليب وموس الشوكوالته والتشاو تشاو(توابل)
والصلصات وبهار القرفة وبهار كبش القرنفل والكاكاو والمشروبات القائمة على
الكاكاو ومشروبات الكاكاو مع الحليب والقهوة والمشروبات التي أساسها القهوة
ومشروبات القهوة مع الحليب ومنكهات القهوة والتوابل والحلويات والحلويات لتزيين
أشجار عيد الميالد والبسكويت وملح الطبخ ورقائق الذرة ووجبات الذرة والذرة
المطحونة والذرة المحمصة والكسكس والبسكوت الرقيق الهش وكريم الترتار ألغراض
الطهي والشعير المجروش والشوفان المجروش وبهار الكاري والكسترد ومعجون
الحلويات والعجين وصلصات السلطة والمثلجات الصالحة لألكل والمواد المركزة (
االصنصات) للمواد الغذائية باستثناء االصنصات األثيرية والزيوت العطرية واألطعمة
النشوية والخمائر للمعاجين والمنكهات من غير الزيوت األساسية والمنكهات من غير
الزيوت األساسية للمشروبات والمنكهات من غير الزيوت األساسية للكعك ومنتجات
الطحين والعجين السكري لصنع الحلوى واللبن الزبادي المجمد وقطر الفاكهة وهالم
(جيلي) الفواكه وأعشاب الحديقة المحفوظة والزنجبيل وكعك الزنجبيل والجلوكوز
ألغراض الطهي والمواد المضافة الى الجلوتين ألغراض الطهي والجلوتين المعد كغذاء
والعسل الصناعي والبرغل كطعام للبشر والعصيدة مخلوطة مع الحليب كغذاء والحلفا
وألواح الحبوب عالية البروتين وسميد الذرة والذرة المطبوخة والعسل والشعير المقشور
والشوفان المقشور والبوظة والثلج كمرطبات والثلج الطبيعي أو االصطناعي والشاي
المثلج العادي وليس الطبي والكاتشب والخميرة وبذرالكتان لالستهالك البشري والسوس
واالقراص السكرية وأقراص المكرون وبسكويت الشعير ومشتقات الشعير للطعام
والشعير لالستهالك البشري ومستخلص الشعيرومطيبات اللحوم وحلوى المارزيبان
والمايونيزوالوجبات واللحم وصوص اللحوم وفطائر اللحم ومطرّي (ملين) اللحوم
لألغراض المنزلية والنعناع للحلويات والدبس وقصب السكر وخليط رقاقات الحبوب
الجافة (الموسلي) والخردل ووجبة الخردل والمحليات الطبيعيةوجبات المعكرونة
القائمة على النودلز والنودلز ( الشعيرية ) وجوزة الطيب والطعام الذي أساسه الشوفان
ورقائق الشوفان ووجبات الشوفان وسكر النخيل وفطائر الكيك والمعكرونة وصلصة
المعكرونة والمعجنات المخبوزة والمعجنات ومعجنات الحلويات وحلويات الفول
السوداني والفلفل وحلوى النعناع الحار وأنواع الفلفل والبيستو والبسكويت
الصغيروبسكويت البيتي فور والفطائر وفطائر البيتزا والفشار وطحين البطاطا لألغذية
ومساحيق البوظة وحلوى اللوز ومستحضرات لتسميك القشدة المخفوقة وحلوى البودينغ
وفطائر الكيش والرافيولي والتوابل واألرز ووجبات خفيفة أساسها األرز وكعك األرز
والعسل الملوكي والبسكوت الجاف والزعفران ودقيق النخل (الساقو) والملح لحفظ
المواد الغذائية والسندويشات والصلصات ومواد تجفيف السجق وماء البحر ألغراض
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الطهي والتوابل واألعشاب البحرية،السميد والحلوى المجمّدة المصنوعة من الماء
المحلى (السوربسيه) ومعجون فول الصويا ودقيق الصويا وصلصة الصويا والمعكرونة
ي والنشا
والبهارات (التوابل) ولفافات الفطائر (السبرينغ رول) واليانسون النجم ّ
لإلستخدام في الطعام وعرق السوس والسكر والسوشي والسكاكر والتبولة والتاكو
وحبوب التابيوكا ودقيق حبوب التابيوكا لإلستخدام في الطعام والفطائر والشاي
ومشروبات أساسها الشاي ومكثفات الطهي لإلستخدام في المواد الغذائيّة وصلصة
الطماطم والتورتيال ومسحوق الكركم لإلستخدام في الطعام والخبز غير المخمّر والقهوة
غير المحمّصة والفانيليا والفانيلين والمستحضرات النباتية لإلستخدام كبدائل القهوة
والشعيريّة والخل والوافلز ودقيق القمح وبذرة القمح لإلستهالك البشري والخميرة
والطحالب لإلستهالك البشري أو الحيواني والخروب واللّوز ونباتات الصبّار
ومستحضرات تسمين الحيوانات والمواد الغذائيّة للحيوانات والرمل المعطّر للحيوانات
األليفة ومخلّفات قصب السكر والشعير والبقول والشمندر والتوت والفاكهة الطازجة
والمشروبات للحيوانات األليفة وغذاء العصافير والنخالة وهريس النخالة لإلستهالك
الحيواني ومخزون المربى والمصابيح والشجيرات وبذور الحبوب والكستناء النيئة
وجذور الهندباء البريّة الطازجة وسلطة الهندباء وأشجار عيد الميالد والحمضيات
وحبوب الكاكاو وقشور جوز الهند الخام وجوز الهند وبذور الكوال ونواة جوز الهند
وجراد البحر الحيّة والقشريّات الحيّة والخيار الطازج والواقي العظمي للطيور
وبسكويت الكالب ومخلفات القشور بعد تخميرها ومواد المضغ صالحة لألكل والبيض
المخصّب للتفقيس والسمك ووجبة األسماك الحية لإلستهالك الحيواني ووجبة بذر الكتّان
والورود الطبيعيّة المجففة للزينة والورود الطبيعيّة والعلف والفاكهة الطازجة واألعشاب
المنزليّة والحبوب والحبوب لإلستخدام الحيواني والعنب الطازج والحبوب للدواجن
والقش والبندق ورؤوس الجنجل ونبات الجنجل والتوت العرعر والكراث الطازج
والليمون الطازج والعدس والخس الطازج واللّيم كعلف للماشية وبذر الكتان لإلستهالك
الحيواني ووجبة بذر الكتان لإلستهالك الحيواني وجراد البحر الحيّ (اللوبستر)
والخرّوب وحبوب الذرة وكعكة الذرة للماشية والشعير للتخمير وتقطير مخلفات العنب
بعد عصره ولب النباتات والهريس لتسمين الماشية والوجبات للحيوانات وفسخات الفطر
للتفريخ واالنتشار والفطر الطازج وبلح البحر الحي والقراص والمكسرات والشوفان
وكعكة الزيت والزيتون والبصل الطازج والخضروات الطازجة والبرتقال والمحار
الحي وأشجار النخيل وأوراق شجرة النخيل وكعكة الفول السوداني للحيوانات ووجبة
الفول السوداني للحيوانات والفول السوداني الطازج والبازالء الطازجة والفلفل الطازج
وطعام الحيوانات األليفة ومخاريط بذور الصنوبر وبذور النباتات والنباتات والنباتات
المجفف للزينة وحبوب اللّقاح والبطاطا الطازجة والدواجن الحيّة ومخلّفات الحبوب
لالستهالك الحيواني وراوند الحدائق ووجبة األرز كعلف للماشية واألرز والجذور
للطعام غير مجهّزة وشجيرات الورد والفلّين الخام والجاودار وخيار البحر الحي
والبذور الجرثومية ألغراض علم النباتات والشتول والسمسم والمحار الحي والسبانخ
الطازجة وجراد البحر الشوكي الحي (االوبستر) وقصب السكّر والكمأة والخضار
الطازجة ونبات الكرمة والقمح وبذور القمح لإلستهالك الحيواني وأكاليل الزهور
الطبيعيّة والخميرة لإلستهالك الحيواني والمياه الغازيّة ومشروبات الصبّار غير
الكحوليّة وفاتح الشهيّة غير الكحولي والبيرة غير الكحوليّة ونبتة الشعير وعصير التفاح
غير الكحوليّ ومشروب الكوكتيل غير الكحوليّ والخالصات غير الكحوليّة إلنتاج
المشروبات وخالصات نبات الجنجل إلنتاج شراب الشعير غير الكحوليّ وعصير
الفاكهة ونكتار الفاكهة غير الكحولي ومشروب الزنجبيل وعفن العنب غير المخمّر
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والمشروبات الرياضيّة والكفاس المصنوع من خبز الجاودار والليموناضة والمياه
المعدنية التي تحتوي على أمالح اللّيثيوم البيرة ونبات االشعير وحليب اللّوز والمياه
المعدنيّة ومشروبات سالفة العنب من دون كحول ومستخلصات الفاكهة الغير كحوليّة
ومشروبات عصائر الفاكهة غير الكحوليّة ومشروبات غير كحوليّة أساسها العسل
ومشروب اللّوز واألقراص الطبيّة المحالة للمشروبات الفوّارة وحليب الفول السوداني
ومسحوق بودرة المشروبات الفوّارة والمستحضرات لصنع المياه الغازيّة
والمستحضرات لصنع المشروبات والمستحضرات إلنتاج المياه المعدنيّة ومشروبات
السارساباريال (نبات الفشاغ) غير الكحوليّة والماء المكربن (سيلتزر) والعصائر والمياه
الغازيّة والحلوى المجمّدة المصنوعة من الماء المحالة على شكل مشروب (السوربيه)
واألشربة المركزة للمشروبات واألشربة المركزة لليموناضة ومياه الشرب وعصير
الطماطم ومشروبات عصائر الخضار ومشروبات المياه ومشروبات مصل اللّبن
والمشروبات الروحية باستثناء البيرة والمشروبات الروحيّة التي تتضمن الفاكهة
وخالصات الكحول ومستخلصات الكحول والمشروبات الروحية القائمة على اليانسون
والمشروبات الكحولية اليانسونية وفاتحات الشهيّة والعرق والمنكّهات والبراندي
وعصير التفاح والكوكتيل ومشروب الكوراساو ومساعدات الهضم من المشروبات
الروحيّة والمشروبات المقطرة ومستخلصات الفاكهة غير الكحوليّة ومشروب الجن
والهيدروميل ( من العسل و الماء)وماء الكرز (كيرش) والمشروبات الروحية
والمشرويات الروحيّة بنكهة النعناع والبيري والبيكيت والمشروب الروحي من األرز
والرم والساكي والروحياّت والفودكا والويسكي والنبيذ ومضادات التعرّق وجل
اإلستحمام ورغوة اإلستحمام والمستحضرات التجميليّة لإلستحمام والزيوت للجسم
ولوشن الجسم وبودرة الجسم وكريمات الجسم ومقشّر الجسم وأقنعة الجسم وبخاخات
للجسم والزيوت للوجه ولوشن الوجه وبودرة الوجه وكريمات الوجه ومستحضرات
التجميل للعناية بالوجه ومقشّر الوجه وأقنعة الوجه وبخاخات إلزالة عرق القدمين
ومقشرات القدمين وسوائل نقع القدمين واألقتعة للعناية ببشرة القدمين وأحجار تنعيم
القدمين وبودرة القدمين ومقشّر اليدين وكريم اليدين ولوشن اليدين واألقنعة للعناية
ببشرة اليدين وطالء األظافر ومزيل طالء األظافر ومستحضرات تنظيف األظافر
وأطقم العناية باألظافر ومستحضرات العناية باألظافر واألظافراإلصطناعيّة والصقات
األظافر اإلصطناعيّة وكريمات األظافر ومستحضرات إصالح األظافر ومستحضرات
تجميل األظافر ومستحضرات تبييض األسنان وشرائط تبييض األسنان ومعجون
األسنان ومستحضرات تنظيف األسنان وغسول الفم والشامبو للحيوانات األليفة
ومستحضرات الحالقة ولوشن الحالقة وجل الحالقة وصابون الحالقة وكريمات الحالقة
ومستحضرات ما قبل الحالقة ومستحضرات ما بعد الحالقة وعطر ما بعد الحالقة
ومستحضرات التجميل (الكوزماتيك) وأقالم تلوين الشفاه وعلب أقالم تلوين الشفاه
وأقالم تجديد الشفاه و المرهم العطري للشفاه وملمع الشفاه (الغلوس) وكريم الشفاه
ومستحضرات العناية ببشرة األطفال ومستحضرات تصفيف الشعر وبخاخات الشعر
وجل تصفيف الشعر ورغوة تصفيف الشعر ومضادات التعرّق الطبيّة ومستحضرات
اإلستحمام الطبيّة وبودرة الجسم الطبيّة واللوشن الطبي للجسم واللوشن الطبي للوجه
ومستحضرات ترطيب الوجه الطبية وبودرة القدم الطبيّة ومستحضرات العناية بقدمي
الرياضيين ومستحضرات تعقيم اليدين وغسول اليدين الطبي ومستحضرات تعقيم
األظافر ومستحضرات عالج فطريّات األظافر والفرشاة الطبية على جل العناية بالفم
ومعجون األسنان الطبي وخيوط تنظيف األسنان الطبي وغسول الفم الطبي وشامبو
الحيوانات األليفة الطبي والفيتامينات للحيوانات األليفة والمكمالت الغذائية للحيوانات
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األليفة والمستحضرات العطريّة لصناديق قمامة الحيوانات األليفة ومستحضرات
الحالقة الطبيّة ومستحضرات ما قبل الحالقة الطبيّة ومستحضرات ما بعد الحالقة
الطبيّة والمستحضرات الطبيّة للحماية من الشمس وكريم الوقاية من الشمس الطبي
وكريم الحماية من حروق الشمس الطبي وثياب سلس البول وحفاضات سلس البول
وحفاضات البالغين لإلستعمال لمرة واحدة والفيتامينات ومكمالت الفيتامينات وحبوب
الفيتامين والفيتامينات القابلة للمضغ وقطرات الفيتامين ومستحضرات الفيتامين
والفيتامينات المتعددة والمكمالت العشبيّة والمكمالت المعدنيّة ومكمالت الحمية الغذائيّة
والغذاء ومكمالت خليط مشروبات الحمية الغذائية ومكمالت المشروبات الغذائيّة وخليط
المشروب بديل عن الوجبات واأللواح البديلة عن الوجبة وألواح التغذية ومكمالت غذاء
البروتين ومكمالت بروتين مصل اللّبن ومكمالت مخفوق حليب البروتين والمعادن
ض طبية والشامبو الطبي وكريم ملطف الشعر
والفيتامين أو الماء المحسّن غذائيًا ألغرا ٍ
الطبي وشامبو الشعر الطبي وبلسم الشفاه الطبي وكريم الشفاه الطبي والسراويل
الرياضية لإلستعمال مرة واحدة وطعام األطفال وحليب األطفال ومستحضرات العناية
ببشرة األطفال الطبيّة ومنشطات نمو الشعر والمستحضرات الطبية لمعالجة تساقط
الشعر والمسكنات وأقراص الحلق الطبية ومقصّات األظافر وأدوات تلميع األظافر
وصقلها ومبارد األظافر وشفرات الحالقة واألمواس وعلب الشفرات وعلب الحالقة
وقالب الرموش والورق والمناديل الورقيّة ووراق النسخ ووراق الطباعة وورق دفاتر
مالحظات والورق المخطط والمثقوب من الجانب وأوراق القرطاسية والمناديل الورقية
وورق التواليت وورق الشمع وورق التغليف وبياضات من الورق للموائد والمفارش
الورقية والبالستيكية وأكياس القمامة واألكياس البالستيكية والورقية وورق التغليف
البالستيكية والورقية وأكياس البقالة وأكياس البضائع وأكياس تخزين المواد الغذائية
وأكياس األعشاب وأوراق الشجر وأكياس الهدايا وأكياس لالستخدام المنزلي وزجاجات
الرضاعة لألطفال والحلمات لزجاجات األطفال ومحددات زجاجات رضاعة األطفال
لإلستعمال مرة واحدة وحامالت زجاجات رضاعة األطفال وأغطية وحافظات زجاجات
رضاعة األطفال واالكواب لالستعمال مرة واحدة و مناديل المسح متعددة االغراض
الستخدامها مع االطفال والرضع وفراشي االسنان وحامالت فراشي االسنان وخيوط
تنظيف االسنان وفراشي الحالقة وأواني الحالقة وحامالت الحمام لحمل أمواس الحالقة
وصناديق قمامة الحيوانات االليفة وأكياس لصناديق قمامة الحيوانات االليفة وفراشي
مستحضرات التجميل وحامالت فراشي مستحضرات التجميل وكريمة القهوة ووجبات
العشاء الجاهزة والوجبات الخفيقة أساسها اللّحوم والوجبات الخفيفة المختلطة واألطعمة
الخفيفة والدهون ومعجون لألكل وخليط طبيعة المركزّات واألشربة المركزة والبودرة
لإلستخدام في مشروبات الشاي والقهوة والكاكاو والحبوب وألواح الحلوى أساسها
الحبوب ودقيق الشوفان والمعجنات المخبوزة وبوريتوس لوجبة اإلفطار والسمن النباتي
ومشروبات الحليب التي تحتوي على مركزات الحليب ورقائق البطاطس وخليط
الوجبات الخفيفة والوجبات الخفيفة واألطعمة المجمدة وبالتحديد شطائر وجبة اإلفطار
وكعكات (الكوكيز) والخلطات لصنع الخبز والخلطات للمأكوالت المخبوزة ورقائق
الشوكوالته والكعك المملح الجاف والعجينة البردة والمجمدة واللّفائف المبردة والمجمدة
ولفائف الخبز واألشربة المركزة ومزيج شراب الطاقة للحيوانات االليفة وقمامة
الحيوانات األليفة والرمل العطري لقمامة الحيوانات األليفة ووجبات خفيفة للحيوانات
األليفة خلطات الكوكتيل غير الكحولية والماء المنكّه المعزز ومركّزات عصير الفاكهة
والمشروبات التي ال تقوم على الفاكهة والمشروبات الرياضيّة ومشرب الطاقة
والخلطات لصناعة المشروبات والعصائر المعبأة في زجاجات والمياه المعبأة في
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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زجاجات والمشروبات المعبأة في زجاجات والمشروبات بسعرات حرارية قليلة
ومشروبات الحمية الغذائيّة ،إدارة متاجرالبيع بالتجزئة والسوبرماركت ،خدمات مخازن
التجزئة في مجال األغذية والمشروبات والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل
(الكوزماتيك) ومواد التنظيف ولوازم التجميل ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات
الخاصة باألطفال والمنتجات الخاصة بالحيوانات األليفة وغذاء الحيوانات األليفة
ومنتجات الورق والمنتجات لإلستعمال مرة واحدة ،برامج مكافآت والء العمالء
للمتسوقين ،المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة بما ذكر أعاله والواردة بالفئة 45
فى مجال الفئات 14،20،21،29،44،24،40،42،4،5،41،22، 4

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0401401

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :احمد حمدى ابراهيم محمود  -سكاى ليميت للتسويق العقارى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :القاهرة الجديدة /غرفة من الشقة بالدور االول بالعقار  122بالحى الثانى  -المنطقة
السادسة  -التجمع الخامس
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45التسويق العقارى الوارد بالفئة رقم  45دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0402294

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/11 :
إسم طالب التسجيل :سيكس كونتينينتس ليمتد  -شركة محدودة
العنــــــــــــــــــوان :برودتر بارك  ،دينهام باكينجهامشير يو بي  5 4اتش ار  ،المملكة المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات إدارة الفنادق لالخرين خدمات امتيار الفنادق تحديدا  :تقديم
المساعدة فى ادارة االعمال فى تاسيس وتشغيل الفنادق خدمات نصائح واستشارات
االعمال المتعلقة بادارة وتشغيل وامتياز الفنادق الواردة بالفئة  45دون غيرها

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :عمرو احمد محمد عبد الصالحين  -المصرية للمنظفات والمطهرات  -كيميكال ايجيبت
 فرد  -مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان 4 :ش محمود عبد الستار  -ابو رجيله  -حى السالم
فئـــات العــــــالمة:

5-4
الفئة  - 4منظفات صناعيه الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 5المطهرات الواردة بالفئة رقم 5

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409414

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :محمد السيد عبد العزيز  -المعادى للتصدير واالستيراد  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 10 :عطفه الوهابى القصر العينى القاهره
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  45فى مجال الفئه 41

االشتراطات
التجارى

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن البيان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409419

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :السيد عبد العزيز ابراهيم  -مكتب حلوان للتصدير واالستيراد والتوكيالت التجارية -
فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان40 :شارع  100المعادى  -السريات  -كورنيش المعادى
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الوارد بالفئه  45فى مجال الحاصالت الزراعيه
الوارده بالفئه 41

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --العالمة مرتبطة
:
االشتراطات
بالعالمة  -- 829229تعهد مالك العالمة بان مصاحب للعالمة رسمة وليس حروف

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405249

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/19 :
إسم طالب التسجيل :مكتب التفتيش التقني العام ش.م.ل (اوف شور)  -شركة مساهمة لبنانية
العنــــــــــــــــــوان :بيروت  -لبنان
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي الواردة
بالفئة  45دون غيرها

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى فى الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405545

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :زياد على سالم وشركاة  -اورانج للحاصالت الزراعيه  -ش توصيه بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 104 :ش الجيش  -قويسنا  -المنوفيه
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  45فى مجال
الفئه 41

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانية ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المبنى
التجارى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات الدعايه واالعالن والخاصه بنشاط الشركة الدعايه واالعالن المباشر
على شبكات الحاسوب خدمات تسويق وبيع العقارات استشارات االعمال المهنيه
والخاصه بنشاط الشركة االعالن بالراديو الدعايه واالعالن عبر التليفزيون االعالنات
التجاريه الخاصه بالشركة اداره نشاط تجارى وجميع الخدمات الواردة بالفئه  45دون
غيرها
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  - 929283التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404154

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :محمد احمد على توفيق  -مركز الجبرونى لالستيراد والتجاره  -فردى  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شقه بالدور االرضى بالعقار  -10عطفة الصروفى من شارع الجمهوريه  -االزبكية -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45االعمال التجارية الواردة بالفئه  45فى مجال عدد وادوات ومعدات كهربائيه
الواردة بالفئات 4 - 4
االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى  -التنازل عن الحروف كال على حدى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

585

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404241

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :وايت كافس ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدودة تاسست في والية ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 144 :ويست اشالند ستريت  ،دويلستاون  ،بنسلفانيا  ، 14401 ،الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات دعاية وإعالن والخدمات اإلعالنية والتسويقية عن طريق ترويج
سلع وخدمات اآلخرين ،خدمات تقديم معلومات عن المنتجات بغرض المساعدة في
اختيار السلع االستهالكية العامة لتلبية احتياجات المستهلك ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتصلة ببيع أجهزة تسجيل أو إرسال
أو نسخ الصوت أو الصور وحامالت بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل وأقراص
مدمجة وأقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية ومعدّات معالجة
البياناتو أجهزة الكمبيوترو تكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعية والبصرية
ومشغالت الصوت والفيديو ومشغالت الصوت الرقمية وأجهزة بث الوسائط الرقمية
ومشغالت الفيديو الرقمية ومشغالت الوسائط وأجهزة الراديو واجهزة الريسيفر وفك
الشفرات وصناديق الكابالت واجهزة التسجيل (االستريو) واجهزة التلفزيونات وأجهزة
فك تشفير التلفزيون وأجهزة إرسال تلفزيونية وأجهزة بث الفيديو وأجهزة وأدوات
التحكم عن بعد ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة االتصال الداخلي
(االنتركم) وهواتف فيديو وأجهزة معلومات صوتية مستقلة وأجهزة إرسال واستقبال
الصوت والبيانات ومكبرات الصوت واجهزة التسجيل الصوتي والتعرف الصوتي
وأجهزة االتصاالت الالسلكية للصوت أو للبيانات أو لنقل الصور ونظارات ثالثية
األبعاد وأسالك وكابالت ومحوالت وموصالت الطاقة الكهربائية واجهزة شحن
الموبايالت والالبتوب وبطاقات الذاكرة وقارئ بطاقة الذاكرة ومكبرات الصوتو
الميكروفونات وسماعات وعلب وأغطية وحوامل لألجهزة اإللكترونية المحمولة
وأجهزة الكمبيوتر ومسجل محتوى الوسائط ومسجل محتوي وسائط الميديا على
الموبيالت واجهزة الكمبيوتر والالبتوب ومسجالت سمعية وبصرية للبرامج ومحتويات
صوتية مرئية ومحتويات الوسائط المتعددة (برامج) قابلة للتنزيل وملفات (برامج)
صوتية وملفات وسائط متعددة وملفات نصية ووثائق مكتوبة ومواد سمعية ومواد فيديو
قابلة للتنزيل ومسجالت (برامج) صوتية ومرئية قابلة للتنزيل والصور المتحركة
(برمجيات) والبرامج التلفزيونية القابلة للتنزيل وملفات الموسيقى القابلة للتنزيل
(برمجيات) وبرامج الكمبيوتر وتطبيق البرمجيات وبرنامج األوامر الصوتية والتعرف
عليها وبرامج تحويل الكالم إلى نص وتطبيقات برمجية تدعم الصوت وبرمجيات
للتليفزيون وتطبيقات البرمجيات ألجهزة التلفزيون وبرامج التطبيقات لتدفق محتوى
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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الوسائط السمعية والمرئية عبر اإلنترنت وبرامج الكمبيوتر المستخدمة للتحكم في أجهزة
المعلومات ذات التحكم الصوتي المستقلة وبرامج الكمبيوتر لتمكين المستخدمين من
عرض أو سماع محتوى الصوت والفيديو والنص والوسائط المتعددة وبرامج الكمبيوتر
إلنشاء وإتاحة وصول المستخدم لقواعد المعلومات والبيانات القابلة للبحث وبرامج
الكمبيوتر لتسليم المحتوى الالسلكي وبرامج الكمبيوتر الستخدامها في مشاركة
المعلومات حول المنتجات والخدمات والصفقات وبرامج الكمبيوتر للتخزين اإللكتروني
للبيانات وبرامج الكمبيوتر للتعرف على الصور والكالم وبرامج الكمبيوتر لشراء
األفالم والعروض التلفزيونية ومقاطع الفيديو والموسيقى ومحتوى الوسائط المتعددة
والوصول إليها وعرضها وبرامج للوصول إلى شبكات االتصاالت بما في ذلك
اإلنترنت وبرامج لتحليل واسترجاع البيانات وتطبيقات متنقلة قابلة للتنزيل لتمكين
المستخدمين من الوصول إلى الموسيقى والصوت والفيديو واأللعاب والمحتوى السمعي
والبصري ومحتوى الوسائط المتعددة وغيرها من البيانات وبرامج الكمبيوتر لتكوين
وتشغيل ومراقبة أجهزة الكمبيوتر وملحقات أجهزة الكمبيوتر ومشغالت الصوت
والفيديو و برامج ألعاب الكمبيوتر ،خدمات إنجاز الطلبات على أساس االشتراك في
مجاالت الكتب الصوتية والموسيقى واألفالم والبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو
واأللعاب كخدمات دعايا و اعالن وتفعيل النشاط المكتبي  ،قواعد البيانات وإدارة
الملفات بإعتبارها خدمات وإدارة وتوجيه األعمال وجميع هذة الخدمات واردة بالفئة 45
والترد ضمن فئات اخري .

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404941

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :رمال لالستثمار العقارى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :شقه  - 4الدور االول  -عماره رقم  - 0تقسيم المربع  -شارع على عبد الرازق -
النزهه  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45التسويق العقارى الوارد بالفئة رقم 45

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404502

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة األهلى للتنمية العقارية (ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  240القطاع الثاني  ,مركز المدينة القاهرة الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات تسويق العقارات وخدمات الدعايه واالعالن الوارده بالفئه  45دون
غيرها

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  293282وغيرها  -التنازل عن ش م م كال على حدة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404504

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة األهلى للتنمية العقارية (ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  240القطاع الثاني  ,مركز المدينة  -التجمع الخامس  ,القاهرة الجديدة -
جمهورية مصر العربية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات تسويق العقارات وخدمات الدعاية واالعالن بالفئة رقم  ( 45دون
غيرها)
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  293282وغيرها  -التنازل عن ش.م.م

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404055

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :ماهيتاب احمد فؤاد امين علوب  -فردي مصرية الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 19 :شارع  - 14زهراء حلوان  -حلوان  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد و التصدير و كافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  45في مجال
الفئة 14

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/09 :
إسم طالب التسجيل :اتش بى هيوليت باكارد جروب ال ال سي  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان11995 :كومباك سنتر درايف ويست  -هوستون  -تكساس  - 00000الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات البيع بالتجزئة والتى تضم اجهزة الكمبيوتر  ،اجهزة الكمبيوتر ،
اجهزة الكمبيوتر اللوحية  ،اجزاء الكمبيوتر  ،الطابعات واجزاء اجهزة الكمبيوتر ،
خدمات البيع بالتجزئة للمحمول تشتمل اجهزة الكمبيوتر ،اجهزة الكميوتر اللوحية ،
اجزاء الكمبيوتر  ،الطابعات واالجزاء الداخلية للكمبيوتر  ،خدمات توفير موقع ويب
يضم سوقا عبر االنترنت للبائعين والمشترين الجهزة الكمبيوتر والطباعة والخدمات ،
ادارة المخزون فى مجال الطباعة ولوازم الكمبيوتر  ،خدمات الطلب عبر االنترنت فى
مجال الطباعة ولوازم الكمبيوتر  ،خدمات البيع بالتجزئة والمتاجر عبر االنترنت فى
مجال حبر طابعة الكمبيوتر والحبر بالفئة رقم 45
االشتراطات
992282

:

التنازل عن الحروف كال على حدى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404019

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصريه العالمية للسيارات ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :اول الطريق الصاعد للمقطم  -االوتوستراد  -الخليفة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى بالفئة رقم
45

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف فى الوضع العادى

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404021

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصريه العالمية للتجارة والتوكيالت  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :اول الطريق الطريق الصاعد للمقطم  -االوتوستراد  -الخليفة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45الدعايه واالعالن وادارة توجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى بالفئة رقم
45

االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404002

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/10 :
إسم طالب التسجيل :بوابة الشام لتجارة المالبس الجاهزة ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 0 :شارع القدس الشريف  -قسم النزهة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع خدمات الفئة  45فى مجال الفئة 25
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404009

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/10 :
إسم طالب التسجيل :تاكس كيدز
العنــــــــــــــــــوان 0 :شارع القدس الشريف قسم النزهة القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع خدمات الفئة  45فى مجال الفئة  25دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404541

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر
البريطانية العذراء
العنــــــــــــــــــوان :ليفيل  ، 1بالم جروف هاوس  ،ويكهامز كيى  ،رود تاون  ،تورتوال  ،الجزر البريطانية
العذراء
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45العرض واالعالنات واالعمال التجارية وجميع الخدمات الواردة بالفئه 45
فى مجال الفئات 14،25
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404549

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة ريتال وورلد ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر
البريطانية العذراء
العنــــــــــــــــــوان :ليفيل  ، 1بالم جروف هاوس  ،ويكهامز كيى  ،رود تاون  ،تورتوال  ،الجزر البريطانية
العذراء
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45العرض واالعالنات واالعمال وكافة الخدمات الواردة بالفئه  45فى مجال
الفئات 25 - 14
االشتراطات
التجارى

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن البيان
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404445

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/10 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى محمد السيد بيومى جلهوم  F.S.F -ام .اس.ام  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 12 :ش عبده الشيمى  -من الترولى المطريه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال والدعايه واالعالن و
عرض السلع عبر وسائل االتصال وخدمات البيع بالتجزئة الواردة بالفئة رقم  45فى
مجال الفئة رقم 40

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

599

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404400

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :كيوزين  -ش ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الدور االرضى عقار رقم  24ش عمر بن الخطاب الدقى
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االعمال التجاريه الواردة بالفئه  45وبيع شراء بالفئة  45دون غيرها ( فى
مجال الوجبات الجاهزة بالفئة ) 40

االشتراطات

:

--------

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

600

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404090

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :ماريوت ورلدوايد كوربوريشن  -شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب
القوانين المرعية فى والية ماريالند فى الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان10900 :فيرنوود رود  ،بيثيسدا  ،ماريالند  ، 20410الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال؛ تفعيل النشاط المكتبي؛
برامج الجوائز التحفيزية؛ ترويج خدمات الفنادق والمنتجعات والنقل الجوي وتأجير
السيارات وملكية العطالت المشتركة والسفر والعطل عبر برنامج جوائز تحفيزية؛
تنظيم برامج والء العمالء وادارتها واإلشراف عليها.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  --العالمة مرتبطة بالعالمة 822282

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

601

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/29 :
إسم طالب التسجيل :هوليوود تشامبر اوف كوميرس  -شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا
العنــــــــــــــــــوان 4255 :سانست بوليفارد  ،150لوس أنجلوس كاليفورنيا  40024الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات الدعاية و االعالن  ،عرض البضائع علي وسائل االتصال الغراض
البيع بالتجزئة  ،إستشارات ادارة االعمال  ،ترويج المبيعات لالخرين  ،خدمات التسويق
 ،خدمات االستشارات (شؤون الموظفين)  ،خدمات االعمال (خدمات إعادة التموضع )
 ،ادارة الملفات المحوسبة  ،خدمات المحاسبة  ،تأجير شاشات عرض المبيعات و
الواردة بالفئة  45دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

602

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404150

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/29 :
إسم طالب التسجيل :مروان محمود زكريا الطوبجى  -بيلرز للتطوير العقارى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان4 :شارع حسن صادق  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45التسويق العقارى الوارد بالفئة 45

االشتراطات
البيان التجارى

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

603

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404244

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :ايه  .4كوم  -انك  -شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان101 :اليتون  ،افينيو  ،بالو التو  ،سي ايه  ، 49401الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،معالجة البيانات ،ادارة البيانات  ،جمع البيانات
 ،إدارة قاعدة البيانات والملفات ،خدمات متضمنة تسجيل ونسخ وتجميع وتحليل الفيديو
والصوت  ،تجميع وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب  ،عمليات البحث عن
البيانات في الملفات المحوسبة لالخرين  ،خدمات االشتراك بقواعد بيانات االتصاالت
عن بعد  ،تعزيز توعية المستخدمين حول السالمة ومنع الجرائم  ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة فى مجاالت االلكترونيات االستهالكية والسلع االستهالكية العامة ومعدات
االمن والمراقبة والمعدات السمعية والبصرية  ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة المتضمنة
مجموعة واسعة من البضائع االستهالكية لالخرين والواردة بالفئة  45دون غيرها.

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

604

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404410

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  ،انك  ،شركة امريكية متحدة تالفت فى والية  ،مينيسوتا  -الواليات
المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان1000 :نيكوليت مول  ،تى بى اس  ، 4145 -مينيا بوليس  ،مينيسوتا ، 55904
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات المتاجرة الكبيرة للبيع بالتجزئة  ،خدمات المتاجر الكبيرة للبيع
بالتجزئة إلكترونيا عبر االنترنت الواردة بالفئة  45دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

605

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404415

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :محمود المتولى بكر العراقى وشركائه  -بيديا فارما للصناعات الدوائية ومستحضرات
التجميل  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 4 :ش رافت الليثى  -حى ثان بملك  /المتولى بكر احمد العراقى  -المحلة الكبرى -
الغربية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير فى مجال المنتجات بالفئة  5دون غيرها
االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

606

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة بى ام اى جلوبال للمؤتمرات والمعارض ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :ق  244المنطقة االولى  -الحى الثانى  -التجمع الخامس  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45تنظيم المعارض والمؤتمرات الواردة بالفئة رقم 45

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922238

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

607

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404454

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :مركز دى تو دى للتخفيضات (ش ذ م م ) شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :صندوق بريد  91929دبى  -االمارات العربية المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الدعايه واالعالن واداره وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى
الواردة بالفئة رقم  45دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

608

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404910

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :صالح حسين عبد الباقى محمد  -ندا لصناعه مستحضرات التجميل  -السادات المنوفيه
 فرد  -مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان :السادات  -وحدة رقم  101عنبر  15بملك الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعيه
والتعدينية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  45فى مجال
الفئة 4
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922299

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

609

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404911

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :صالح حسين عبد الباقى محمد  -ندا لصناعه مستحضرات التجميل  -السادات المنوفيه
 فرد  -مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان :السادات  -وحدة رقم  101عنبر  15بملك الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعيه
والتعدينية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  45فى مجال
الفئة 4
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922298

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

610

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404912

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :صالح حسين عبد الباقى محمد  -ندا لصناعة مستحضرات التجميل  -السادات المنوفية
 فرد  -مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان :السادات  -وحدة رقم  101عنبر  15بملك الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية
والتعدينية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45االستيراد والتصدير وكافة االعمال التجارية الواردة بالفئة  45فى مجال
مستحضرات الزالة الشعر (سويت ) الواردة بالفئة  4دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 922292

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

611

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404940

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  ،شركة امريكية متحدة تالفت فى والية  ،مينيسوتا الواليات
المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان1000 :نيكوليت مول  ،تى بى اس  ، 4145 -مينيا بوليس  ،مينيسوتا ، 55904
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45خدمات المتاجر البيع بالتجزئة التي تعرض تشكيلة واسعة من البضائع
االستهالكية؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التى تعرض تشكيلة واسعة من البضائع
االستهالكية الواردة بالفئة رقم  45دون غيرها

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

612

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0404449

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/41 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59ومنطقة خدمات (ب 4بالمرحلة االولى بمنطقة
مبارك الصناعية والقطع ارقام  0 - 4 - 4 - 2والقطعة /9أ د القطعة /9ب والخدمات
وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبى وجميع
الخدمات الواردة بالفئة  45في مجال الفئات 42 ، 41 ، 40 ، 24 ، 24 ، 25 ، 14
:
االشتراطات
العالمة رقم 822222

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404052

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/01 :
إسم طالب التسجيل :دروب للتجارة ميكس اند مور ( ش م م )  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  4شارع طه حسين  -مجموعه ج  -تقسيم النهضة  -النزهه  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير واداره وتوجيه االعمال ويافطة المحاالت
التجاريه وخدمات البيع وعرض السلع عبر وسائل االتصاالت والدعايه واالعالن
والتسويق بالفئة  45فى مجال الفئات ( ) 20 - 11

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
مقاطع العالمة كال على حدى  --التنازل عن البيان التجارى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404424

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/09 :
إسم طالب التسجيل :رافى رؤوف لمعى عازر  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :عابدين  4 -ش أبو الشوارب  -الدور الثانى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية واليافطة والدعاية واالعالن
واللوحات االعالنية بوصفهما من االعمال التجارية الواردة بالفئة  45فى مجا ل الفئتين
( )11-4دون غيرهما

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن الرسم وعن الحروف كال على حدى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440104

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/00 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيت الموارد الكويتى لخدمات وادارة الموارد البشرية  -شركة كويتية
العنــــــــــــــــــوان :مدينة الشروق  -شارع الشهداء  -مجمع الغوالى الطابق  -14الكويت
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات الدعاية واالعالن وادارة الفنادق العالقات العامة خدمات اصدار
االمتياز فيما يتعلق بمساعدة االدارة التجارية فى مجال اعمال المطاعم تنظيم المعارض
لغايات تجارية او اعالنية ادارة االعمال بما فى ذلك تقديم المساعدة والنصح فى تأسيس
وادارة المطاعم الخدمات فى مجال او المتعلقة بادارة االعمال او منح االمتياز للمطاعم
وغيرها من المؤسسات او المرافق التى تقدم االغذية والمشروبات الجاهزة لالستهالك
تقديم النصح التجارى فيما يتعلق بحق االمتياز تقديم النصح واالستشارات التجارية فيما
يتعلق بحق االمتياز تقديم النصح التجارى فيما يتعلق بمنح االمتياز للمطاعم خدمات
النصح التجارية المتعلقة بحق االمتياز خدمات النصح فى ادارة االعمال المتعلقة بحق
االمتياز المساعدة فى ادارة االعمال فى مجال حق االمتياز خدمات ادارة االعمال
المتعلقة بحق االمتياز خدمات ادارة االعمال المتعلقة بحق االمتياز خدمات ادارة
االعمال فى اطار حق االمتياز تقديم المساعدة فى ادارة االعمال التجارية صاحبة
االمتياز خدمات النصح التجارية المتعلقة بتأسيس وتشغيل حقوق االمتياز تقديم المساعدة
فى مجال ادارة االعمال وتسويق المنتجات فى اطاتر عقود االمتياز تقديم المساعدة فى
مجال تسويق المنتجات فى اطار عقد االمتياز جميع خدمات الفئة  45دون غيرها

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440290

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/04 :
إسم طالب التسجيل :عبد الهادى شاكر  -فرد  -تركى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :باشاك محلة اركيده  -شارع رقم  - 12باشاك شهير  -اسطنبول  -تركيا
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات التجزئة وخدمات المعلومات التجارية المتعلقة بالصابون ،العطور،
الزيوت األساسية ،مستحضرات التجميل ،مستحضرات الشعر ،معاجين األسنان،
الكريمات للجلد ،العطور ،ماء التواليت ،كولونيا ،مستخلص العطور ،مزيل الروائح
لالستخدام على الجسم ،العطور ،قواعد العطور ،مستخلصات الزهور (العطور)،
البخور ،ماء الالفندر ،النباتات (العطور) ،الماء المعطر ،معطرات هواء السيارات،
مزيالت رائحة لألغراض المنزلية ،صابون مزيل العرق ،صابون لالستخدام
الشخصي ،صابون التواليت ،صابون الحالقة ،مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس،
كريمات الشمس [مستحضرات التجميل] ،التلك (بودرة) ،مساحيق الستخدام المرحاض،
ومستحضرات التجميل لتصحيح عيوب ،والكريمات ،والمستحضرات ،والمساحيق
(مستحضرات التجميل) لعالجات الوجه والجسم ،والكريمات المضادة للتجاعيد،
مستلزمات النظافة ،مستحضرات ما بعد الحالقة ،جل للحالقة والصابون ،زيوت الحمام
(مستحضرات التجميل) ،مستحضرات االستحمام ،كريمات االستحمام ،أمالح
االستحمام ال لألغراض الطبية ،أقنعة الجمال ،زيوت الجسم ،والمحاليل وكريمات
الجسم ،والحليب التطهير ،والمستحلبات للجسم ،ومستحضرات الحمام التجميلي،
كريمات لتبييض البشرة ومزيالت الشعر والصوف القطني ألغراض تجميلية ،الحمرة
والمستحضرات ومزيالت الماكياج ،الماسكارا ،كحل ،ملصقات تصميم األظافر،
منتجات للعناية باألظافر ،طالء األظافر ،مزيالت طالء األظافر ،الشامبو ،أصباغ
الشعر ،جل الشعر ،مرطبات الشعر ،الشامبو الحيوانات األليفة .الترويج ألنشطة ترويج
التجارة بالخدمات؛ عرض البضائع توزيع العينات تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو
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إعالنية العطور ،مستحضرات الشعر ،رذاذ الشعر ،الشامبو الجاف ،منتجات إلزالة
صبغ الشعر ،مستحضرات التجميل للحيوانات األليفة ،مزيل الروائح للحيوانات األليفة،
الشامبو الحيوانات األليفة .الترويج ألنشطة ترويج التجارة بالخدمات؛ عرض البضائع
توزيع العينات تنظيم المعارض ألغراض تجارية أو إعالنية ،ترويج المبيعات؛ نشر
المواد اإلعالنية (منشورات ،منشورات ،مواد مطبوعة ،عينات) بالفئة رقم 45
االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440590

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفافارما"  -شركة مساهمة مصرية وفقا
الحكام القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان 104 :شارع السادات (سلطان سابقا) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدير الواردة بالفئه 45
فى مجال الفئات 40 - 24 - 5
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440554

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ( ايفا فارما )  -شركة مساهمة مصرية وفقا
الحكام القانون رقم  4لسنة  1440والقانون رقم  45لسنة 1442
العنــــــــــــــــــوان04 :شارع السادات ( سلطان سابقا ) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45الدعايه واالعالن واالعمال التجاريه واالستيراد والتصدير الواردة بالفئة 45
فى مجال الفئات ()40 - 24 - 5
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440500

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :سارة وشركائها  -افكارنا جاليرى  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان114 :سنتر الندى  -بجوار منتجع الندى  -متفرع من ش البستان  -مدخل زايد - 2000
مدينة  4أكتوبر  -الجيزة  -الشيخ زايد
فئـــات العــــــالمة45 :
الفئة  - 45االستيراد والتصدير واالعمال التجارية بالفئة  45فى مجال الفئة 21
االشتراطات

:

التنازل عن رسم التاج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440540

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :محمد عبدالمرضى وشركاه  -سفن اسكايز لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 440 :مجاورة  9الحى الرابع  -مدينة  4اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع خدمات الفئة رقم  45فى مجال الفئة 25

االشتراطات
التجارى

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن البيان
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440052

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى  -شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون 154
لسنة  1441والئحته التنفيذية
العنــــــــــــــــــوان :المبنى االدارى رقم  - 9منطقة  44مجمع ميفيدا  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير وجميع الخدمات الواردة بالفئه  45في مجال مواد البناء
بالفئة 14

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :ميرلين اتراكشنز اوبريشنز ليمتد  -شركة ذات مسولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين المملكة المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :لينك هاوس 25ويست ستريت  ،بول  ،دورست بى اتش  1 15ال دى  ،المملكة المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  " - 45خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي ،
الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي  ،استشارات األعمال المهنية  ،المعلومات واألخبار
عن األعمال  ،استشارات إدارة األعمال  ،إدارة أعمال الفنادق  ،إدارة أعمال فناني
التمثيل ،إدارة أعمال الرياضيين  ،إستشارات تنظيم األعمال  ،اإلدارة التجارية
لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين  ،تقديم المعلومات التجارية والنصح
للمستهلكين [مؤسسة إرشاد المستهلكين]  ،المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو
الصناعية  ،عرض السلع  ،اإلعالن بالبريد المباشر  ،نشر مواد الدعاية واإلعالن ،
توزيع العينات  ،تنظيم عروض األزياء لغايات ترويجية  ،وكاالت االستيراد والتصدير
 ،خدمات التصميم لغايات الدعاية واإلعالن  ،التسويق  ،أبحاث التسويق  ،خدمات إعداد
نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات  ،خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات
المهمة في الصحف  ،اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الكمبيوتر ،اإلعالن عبر
اإلنترنت  ،التسويق عبر اإلنترنت  ،إعالن عن السلع والخدمات للبائعين على االنترنت
عن طريق دليل على االنترنت للبحث  ،استطالع الرأي عبر اإلنترنت  ،تنظيم
المعارض لألغراض التجارية أو إالعالنية  ،تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية
أو إعالنية  ،عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة  ،إنتاج أفالم
الدعاية واإلعالن  ،الدعاية واإلعالن  ،تأجير المساحات اإلعالنية  ،تأجير وقت للدعاية
واإلعالن في وسائل االتصال  ،ترويج المبيعات [لآلخرين]  ،كتابة نصوص الدعاية
واإلعالن  ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتجر عبر اإلنترنت فيما يتعلق ببيع
مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس،
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ،صابون ،عطور وزيوت عطرية،
مستحضرات تجميل ،غسول (لوشن) للشعر ،منظفات أسنان  ،مكياج  ،الوان للوجه
والزينة  ،شموع وفتائل و ميداليات و الكؤوس  ،البضائع الصغيرة من المعدن ،
األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة
(اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم  ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو
تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ،أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو
الصور  ،أقراص  ، DVDأقراص  ، CDملفات  ، 4FAأشرطة الكاسيت  ،حامالت
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بيانات مغناطيسية ،أفالم ومنشورات  ،منشورات قابلة للتنزيل  ،تطبيقات قابلة للتنزيل
للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية  ،برامج الكمبيوتر  ،أجهزة الكمبيوتر  ،ألعاب
الكمبيوتر  ،أجهزة ألعاب الكمبيوتر  ،معدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر ،
النظارات الشمسية  ،والنظارات  ،واألقنعة  ،وحقائب النظارات والنظارات الشمسية ،
والحبال للنظارات والنظارات الشمسية  ،وسالسل للنظارات والنظارات الشمسية ،
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها،
غير الواردة في فئات أخرى ،المجوهرات واألحجار الكريمة ،أدوات قياس الوقت
وأدوات قياس الوقت الدقيقة  ،الورق والورق المقوى  ،مطبوعات  ،كتب  ،مجالت ،
إعالنات كبيرة  ،المطبوعات ؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية ؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ؛ ومواد الفنانين ؛ فراشي الدهان
أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية  ،مواد التغليف البالستيكية  ،الجلود
المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة  ،جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة ،الصناديق
والحقائب السفرية  ،والحقائب و حقائب ظهر  ،أكياس تسوق  ،حقيبة سفر قماشية ،
المظالت والشماسي والعصي ،السياط وأطقم الحيوانات والسروج  ،محافظ  ،جزادين،
حقائب عمالت معدنية  ،والمرايا واطارات الصور  ،المنتجات المصنوعة من الخشب
أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم
فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم  ،البالستيك وبدائله الدوات
وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ ،أمشاط وأسفنج ،فراشي  ،مواد صنع
الفراشي ،أدوات تنظيف ،المالبس  ،مناديل ،مناديل مزيل ماكياج والمنسوجات
ومنتجات المنسوجات واألواني الزجاجية وبورسلين وخزف ،والتماثيل ،والتماثيل ،و
النماذج  ،المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس و األشرطة و أزرار و زهور إصطناعية
و أربطة شعر و عصابات الشعر  ،اللعب وأدوات اللعب ،أدوات الرياضة الجمنازية
واألدوات الرياضية  ،دُمى  ،أزياء الهالويين  ،ورق لعب  ،زينة لشجرة عيد الميالد ،
اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة
ومجففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب
ومنتجات الحليب ،الزيوت والدهون الصالحة لألكل  ،القهوة  ،الشاي  ،الكاكاو  ،السكر
 ،األرز  ،التابيوكا  ،ساغو  ،القهوة االصطناعية  ،الطحين والمحضرات المصنوعة من
الحبوب  ،الخبز  ،المعجنات والحلويات  ،الثلج  ،العسل  ،العسل األسود  ،الخميرة ،
مسحوق الخبز  ،الملح  ،الخردل  ،الخل  ،والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ ،
والبسكويت  ،والحلويات  ،والحلوى  ،والشوكوالتة  ،والجليد  ،والمياه المعدنية والغازية
وغيرها من المشروبات غير الكحولية  ،مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة  ،وشراب ،
وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات  ،ترويج ركوب قطار المالهي  ،إدارة
عالقات العمالء تجميع قوائم العمالء المحتملين ؛ ترويج المبيعات من خالل برامج والء
العمالء ؛ خدمات والء العمالء لألغراض التجارية والترويجية و  /أو اإلعالنية ؛
المعالجة اإلدارية لطلبات الشراء و المبيعات  ،المعالجة اإلدارية ألوامر الشراء والبيع
عبر شبكات اإلنترنت و  /أو الكمبيوتر  ،توفير أسواق على اإلنترنت وخارجها لبيع
وشراء التذاكر وتفعيل النشاط المكتبي فيما يتعلق بالحجز وإصدار وبيع تذاكر الدخول ،
الترويج لمناطق الجذب والمتاحف والمعارض الثقافية " .فئة  45دون غيرها
االشتراطات

:

-----
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :امريكان اكسبريس ماركيتينج اند ديفيلوبمنت كورب  -شركة امريكية
العنــــــــــــــــــوان200 :فيسي ستريت  ،نيويورك  ،نيويورك  ، 10245الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45خدمات تطوير األعمال  ،تحديدا توفير دعم بدء الشركات لالخرين ؛
استشارات إدارة األعمال مساعدة الشركات في الحصول على العقود الحكومية ؛
خدمات إدارة اجتماعات الشركات ؛ توفير التسهيالت الجتماعات العمل ؛ الترويج لبيع
حسابات بطاقات االئتمان من خالل إدارة برامج منح الحوافز ؛ توفير خدمة معلومات
الدليل عبر اإلنترنت التي تعرض معلومات التجار الذين يقبلون الدفع ببطاقة االئتمان.
الـــــــــــــــــوارده بالفئة ( )45دون غيرهـــــــــــــا

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 832998
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441012

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/21 :
إسم طالب التسجيل :العسلي لصناعه المالبس الجاهزه  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :شارع انابيب البترول  -الورش الصناعيه  -السالم  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع خدمات الفئة رقم  45في مجال الفئة رقم 25

االشتراطات
التجارى

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن البيان
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441100

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/22 :
إسم طالب التسجيل :هشام على رمضان على  -توب سيكريت لتصنيع المالبس الجاهزة  -فرد مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع حسين مسلم من ش اللواء كمال حجاب  -السد العالى
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45جميع الخدمات الوارده بالفئه  45فى مجال الفئه 25

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
الحروف والبيان التجارى كال على حدة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/02 :
إسم طالب التسجيل :أحمد اشعابى محمد يوسف  -سمارت اليت للتوريدات الكهربائية  -فرد  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :العقار رقم  4شارع الوالى  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة رقم  45فى مجال الفئة رقم 4

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0425010

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/11/12 :
إسم طالب التسجيل :مؤسسة النقد العربى السعودى  -البنك المركزى للملكة العربية السعودية  -وكالة
حكومية
العنــــــــــــــــــوان :صندوق بريد  2442الرياض  - 11144المملكة العربية السعودية
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44االعمال المصرفية والخدمات المصرفية المنزلية وتنظيم التحصيل وخدمات
بطاقات االئتمان وإصدار بطاقات االئتمان وخدمات بطاقات الدين وتحويل األموال
الكترونيا والصرافة واإلدارة المالية والمدفوعات الحكومية والدفع الموحد وطرق الدفع
والمقاصة المالية والدفع عبر االنترنت ودفع الفواتير والتحويالت والمحافظ االلكترونية
بالفئة 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494952

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/24 :
إسم طالب التسجيل :الحيل القابضة  -شركة ذات مسؤلية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :بناية أبناء جاسم درويش  -الخالدية  -ابو ظبي  -االمارات العربية المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44خدمات بطاقات االئتمان  -الخدمات المالية  -خدمات التأجير التمويلي
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0402440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/02 :
إسم طالب التسجيل :شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى ش م م  -ش مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  - 224مركز المدينة القطاع الثانى  -التجمع الخامس  -مدينة القاهرة الجديدة -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44االعمال الماليه الواردة بالفئة  44دون غيرها
االشتراطات

:

 -التنازل عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405041

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين هونج كونج
العنــــــــــــــــــوان :ار ام  14 - 04ايه  /اف ساوث تاور وورلد فاينانس سى تى ار هاربور سيتى 10
كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان  -هونج كونج
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44الخدمات المصرفية عبر االنترنت تقديم المعلومات المالية عبر موقع الويب
الصرافة تحويل االموال الكترونيا بيع الديون خدمات تصفية االعمال المالية معالجة
مدفوعات بطاقات االئتمان االعمال المصرفية الخاصة بالرهانات خدمات وكالة
تحصيل الديون سمسرة بورصة االوراق المالية والسندات التحليل المالى السمسرة
خدمات الضمان الوصاية ابرام سندات التأمين بالفئة رقم 44
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين هونج كونج
العنــــــــــــــــــوان :ار ام  14 - 04ايه  /اف ساوث تاور وورلد فاينانس سى تى ار هاربور سيتى 10
كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان  -هونج كونج
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛ تقديم المعلومات المالية عبر موقع
الويب؛ الصرافة؛ تحويل األموال إلكترونيا؛ بيع الديون؛ خدمات تصفية األعمال المالية؛
معالجة مدفوعات بطاقات االئتمان؛االعمال المصرفية الخاصة بالرهانات؛ خدمات
وكالة تحصيل الديون؛ سمسرة بورصة األوراق المالية والسندات؛ التحليل المالي؛
السمسرة؛ خدمات الضمان؛ الوصاية؛ابرام سندات التأمين بالفئة رقم44 :

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد  -شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين هونج كونج
العنــــــــــــــــــوان :ار ام  14 - 04ايه  /اف ساوث تاور وورلد فاينانس سى تى ار هاربور سيتى 10
كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان  -هونج كونج
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44الخدمات المصرفية عبر االنترنت تقديم المعلومات المالية عبر موقع الويب
الصرافة تحويل االموال الكترونيا بيع الديون خدمات تصفية االعمال المالية معالجة
مدفوعات بطاقات االئتمان االعمال المصرفية الخاصة بالرهانات خدمات وكالة
تحصيل الديون سمسرة بورصة االوراق المالية والسندات التحليل المالى السمسرة
خدمات الضمان الوصاية ابرام سندات التأمين بالفئة رقم 44

عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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