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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405409

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/02 :
إسم طالب التسجيل :ماريوت ورلدوايد كوربوريشن  -شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة بموجب
القوانين المرعية في والية ماريالند  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 10900 :فيرنوود رود بيثيسدا  ،ماريالند  - 20410الواليات المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44الخدمات العقارية وتحديدا الخدمات المتعلقة بالشراء والبيع والتأجير
التمويلى والتمويل واإلدارة والتشغيل وااليجار والوساطة الخاصة بالشقق والمساكن
والوحدات السكنية والعقارات بنظام المشاركة بالوقت والفلل والمنازل المخصصة
للعطل والعقارات على أنواعها والمرافق والتسهيالت المتصلة بها  -خدمات الوساطة
العقارية  -خدمات إدارة العقارات  -تمويل الشراء التأجيرى  -التاجير التمويلى
للعقارات  -خدمات بطاقات االئتمان  -جمع التبرعات الخيرية والهبات بالفئة  44دون
غيرها

:
االشتراطات
 889222وغيرها

التنازل عن الحرف في الوضع العادى  --العالمة مرتبطة بالعالمة

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 :

0404140

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانيه ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفعات االهرام /الكيلو  22طريق مصر اسكندريه الصحراوي  -المبي
التجاري  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44خدمات االستثمار العقارى خدمات تثمين العقارات وكاالت العقارات خدمات
ادارة العقارات خدمات تأجير العقارات خدمات استثمار رؤوس االموال وجميع
الخدمات الواردة بالفئة رقم  44دون 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
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404140

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفاعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المبنى
التجارى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44خدمات االستثمار العقارى خدمات تثمين العقارات وكاالت العقارات خدمات
اداره العقارات خدمات تأجير العقارات خدمات استثمار رؤوس االموال وجميع
الخدمات الواردة بالفئه  44دون غيرها
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن كلمات:
االشتراطات
العالمة كال على حدة  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 929298
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404094

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

44
الفئة  - 44خدمات التأمين والشؤون المالية والشؤون النقدية والعقارية؛ خدمات الملكية
العقارية المشتركة التي تشمل برنامج جوائز تحفيزي؛ خدمات اإلعالن والتأجير
والتأجير التمويلي العقاري للوحدات السكنية والشقق والغرف في المنازل ومنازل
االجازات والفيالت التي تشمل برنامج جوائز تحفيزي؛ خدمات بطاقات االئتمان بالفئة
رقم 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  923822وغيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404411

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :عبد اهلل يوسف مبارك علي حسن  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الهدي بجوار سيدي خليل  -كفر السلمانية  -وراق العرب  -الوراق  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44جميع خدمات الفئة 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494140

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:

40
الفئة  - 40جميع خدمات الفئة  40فى مجال الفئة 4و4و21

االشتراطات
كال على حدة

:

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

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 :

0452404

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة آرما المحدودة  -شركة خاصة محدودة باالسهم
العنــــــــــــــــــوان :الدور الخامس  ,البرج الخامس  ,نكستراكوم  ,سيبيرسيتي  -إبينى  -جمهورية
موريشيوس
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة  282222وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444450

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :براند شيرد سيرفيسز ال ال سى  -ش ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 1425 :كوب انترناشيونال درايف  ،سويت ايه  ، 1 -كينيساو  ،جورجيا ، 40152
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40إنشاء وإصالح المباني ،تطبيق الطليات والمواد العازلة ،تطبيق الطليات
الواقية ،إنشاء وإصالح المباني في صناعة الخرسانة المصبوبة في قوالب ،خدمات
إنشاء المباني ،هدم المباني ،صيانة وإصالح المباني ،تنظيف السطوح الخارجية للمباني
والهياكل ،تنظيف وتركيب وإصالح وصيانة صهاريج التخزين وأوعية االحتواء ،صب
وتشكيل الخرسانة للمباني وغيرها من الهياكل الخرسانية التجارية أو العامة ،خدمات
اإلنشاء واإلصالح تحديدًا نصب السياج المحيط بالسقاالت والدعامات المستخدمة في
إنشاء وترميم وصيانة الهياكل ،استشارات اإلنشاء ،استشارات اإلنشاء في مجال الربط
بالمسامير الملولبة وعزم الربط بالمسامير الملولبة ،اإلشراف على إدارة اإلنشاء في
إنشاء السقاالت ،إنشاء المباني ،إنشاء المرافق والهياكل في مجاالت النفط والغاز
والمواد الكيميائية والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،إنشاء محطات
تعزيز خطوط األنابيب لخطوط أنابيب الغاز ،التخطيط لإلنشاء ،خدمات إدارة مشاريع
اإلنشاء ،خدمات اإلنشاء في مجال تطبيق الدهانات والطليات والراتنجات تحديداً خدمات
مقاوالت الدهانات الصناعية الخاصة وتطبيق طليات خاصة وإحكام السد بالراتنجات
لمستحضرات سطوح المواقع الصناعية على نطاق واسع وحقول النفط والغاز
وأحواض بناء السفن والمرافق البحرية ،خدمات اإلنشاء في مجال خدمات عزل
المرافق الصناعية تحديدًا تركيب وصيانة وإزالة المواد العازلة الحرارية والمجمدة في
المصافي والمرافق البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق البحرية والمالحية،
خدمات اإلنشاء في مجال الخدمات الحرارية تحديداً تركيب وإصالح وصيانة البطانات
الحرارية في األوعية عالية الحرارة وخاصة وحدات تكسير الحفاز المائع وأدوات
التحسين والمكسِّرات المائية والوحدات الخام والمفاعالت الحرارية والمراجل ووحدات
استعادة الكبريت واألفران الصناعية ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات الحفر وتجهيز
المواقع والتسوية والردم والتمهيد واستبدال التربة وتوسيد التراب ،خدمات اإلنشاء
تحديدًا تركيب وإصالح وصيانة أنظمة الحماية الكاثودية ،خدمات اإلنشاء تحديداً تركيب
والترميم الهيكلي وإصالح الهياكل الصناعية ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات إزالة
االسبستوس في المصافي والمرافق البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق
البحرية والمالحية ،خدمات اإلنشاء تحديدًا صب وتشكيل وتدعيم الخرسانة للمباني
والهياكل الخرسانية الصناعية أو التجارية أو العامة على نطاق واسع ،خدمات اإلنشاء
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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تحديداً أعمال الحفر وتجهيز المواقع وتركيب الفوالذ الهيكلي وتركيب األنابيب
لألغراض الصناعية وتركيب األنظمة الميكانيكية وتركيب األنظمة واألدوات
الكهربائية ،خدمات اإلنشاء تحديدًا نصب وإصالح وتفكيك المُدرّجات والمالعب ومقاعد
المسارح والمسارح والمتاريس والبوابات الدوارة والساللم وأبراج التلفزيون ورافعات
الكراسي ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات إزالة الرصاص في المصافي والمرافق
البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق البحرية والمالحية ،خدمات اإلنشاء تحديدًا
خدمات تعديل وتحويل اآلالت لدمجها بالتكنولوجيا الجديدة في اآلالت ،إنشاء وصيانة
وترميم ملكيات مرافق مشاريع اإلنشاء ،االستشارات المتعلقة بدهان المباني ،خدمات
االستشارات تحديداً االستشارات لمراجعة عمليات اإلنشاء منذ البداية وحتى النهاية
خالل مرحلة ما قبل اإلنشاء لتحديد العوائق قبل البناء الفعلي للمشاريع لتخفيف أو منع
اإلخطاء والتأجيل وتجاوز التكاليف ،خدمات المقاوالت في مجال تطبيق الدهانات
والطليات والراتنجات تحديدًا تطبيق الطليات والدهانات وإحكام السد بالراتنج للسفن
البحرية وسطوح هياكل السفن وفوق صهاريج التخزين األرضية ومعدات الحفر
والرافعات الموجودة على المعدات البحرية ،خدمات المقاوالت تحديدًا تطبيق الطليات
الواقية لمنع التآكل تحت العزل في المرافق البتروكيميائية ومصانع المواد الكيميائية
وتطبيق الطليات الحرارية الواقية بالرش ،تغطية وتكسية وصيانة خطوط أنابيب النفط،
اإلنشاء تحت الطلب لمرافق مشاريع اإلنشاء ،خدمات الهدم تحديدًا هدم البطانات
الحرارية في أوعية عالية الحرارة تحديدًا الهياكل وأوعية التشغيل او المعالجة
الصناعية ،خدمات التفكيك والهدم ،خدمات المقاوالت الكهربائية ،اإلصالح الكهربائي
والصيانة الكهربائية والتركيب الكهربائي لألسالك الكهربائية ومآخذ التيار وتركيبات
اإلنارة واللوحات الكهربائية ،نصب وتفكيك عناصر اإلنشاء على هيئة دعامات ،مقاومة
الحرائق في المباني والهياكل ،خدمات مقاومة الحرائق تحديدًا تطبيق الطليات والمواد
المثبطة والمقاومة للحرائق في المباني والهياكل ،خدمات مقاومة الحرائق تحديدًا تطبيق
الطليات والمواد المثبطة والمقاومة للحرائق في المباني والهياكل الصناعية والتجارية
على نطاق واسع على هيئة مباني ،خدمات تأجير القوالب المؤقتة ،المقاوالت العامة
لإلنشاء ،تركيب جدران ألواح وحدات مكسوة باأللومنيوم وأنظمة تشكيل قوالب
لالستخدام في الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،تركيب عوازل البناء ،تركيب
الكسوات على المباني والمعدات واألنابيب ،تركيب سقاالت البناء ومنصات العمل
ومنصات البناء ،تركيب أذرع التوصيل للتحكم بالتدفئة بالكهرباء والتدفئة بالبخار،
جميع ما ذكر في مجال البنية التحتية لصناعات النفط والغاز والمواد الكيميائية والطاقة
والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،تركيب اآلالت الكهربائية وآالت التوليد،
تركيب األسالك والمعدات واألدوات الكهربائية ،تركيب المواد العازلة والكسوات
واألغطية للمراجل والقنوات واألنابيب في المصافي المرافق البتروكيميائية ومرافق
توليد الطاقة والمرافق المالحية والبحرية ،تركيب ألواح ومفاصل وحدات معدنية
مستخدمة كقوالب لتشكيل الجدران واأللواح والساللم والعمدان والنوافذ واألبواب في
الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،تركيب األنابيب ،تركيب وصيانة وإصالح
الطليات الواقية على األرضيات ،خدمات تخميد الرصاص تحديدًا تنظيف وإزالة
والتخلص من النفايات الناتجة عن الرصاص والمنتجات التي أساسها الرصاص ،تأجير
معدات اإلنشاء ،تأجير معدات وأجهزة تشكيل الخرسانة لالستخدام في صناعة اإلنشاء،
تأجير معدات وأجهزة الدعامات الخرسانية ودعامات القوالب لالستخدام في صناعة
اإلنشاء ،تأجير معدات اإلنشاء ،تأجير معدات التشكيل والتدعيم إلنشاء الخرسانة ،تأجير
حواجز السالمة لحماية الحواف في صناعة اإلنشاء ،تأجير السقاالت ،تأجير أنظمة
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التسلق الذاتية لرفع القوالب المؤقتة إلنشاء الخرسانة ،خدمات المقاوالت الميكانيكية،
الدهانات وتطبيق الطليات على المباني والهياكل الصناعية والتجارية ،الدهانات وتطبيق
الطليات على اآلالت الصناعية ،الدهانات ،خدمات تمديد األنابيب ،إنشاء وصيانة
خطوط األنابيب ،تركيب وإصالح خطوط األنابيب ،توفير خدمات اإلنشاء تحديداً إنشاء
المباني واألساسات وتخطيط اإلنشاء والمقاوالت العامة لإلنشاء ،إعادة تصميم المرافق
الصناعية ألغراض دمجها بالتكنولوجيا الجديدة ،إزالة الصدأ والدهانات والراتنجات من
الهياكل والمعدات الصناعية ،تأجير معدات تشكيل وتدعيم الخرسانة ،تأجير عناصر
اإلنشاء على هيئة دعامات ،خدمات التأجير والتجميع والنصب والتفكيك ألنظمة
الوصول المعلقة وأجهزة التدعيم الهيكلية ،خدمات التأجير والنصب والتفكيك ألنظمة
الوصول المعلقة وأجهزة التدعيم الهيكلية ،إصالح وصيانة سقاالت البناء ومنصات
العمل ومنصات البناء ،خدمات نصب وتفكيك السقاالت ،نصب السقاالت ،خدمات إدارة
تركيب السقاالت ،خدمات تأجير السقاالت ،خدمات السقاالت تحديدًا نصب وتفكيك
وتأجير السقاالت ،خدمات نصب وتفكيك الدعامات ،خدمات تأجير الدعامات .الواردة
بالفئة  40دون غيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444454

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :براند شيرد سيرفيسز ال ال سى  -ش ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 1425 :كوب انترناشيونال درايف  ،سويت ايه  ، 1 -كينيساو  ،جورجيا ، 40152
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40إنشاء وإصالح المباني ،تطبيق الطليات والمواد العازلة ،تطبيق الطليات
الواقية ،إنشاء وإصالح المباني في صناعة الخرسانة المصبوبة في قوالب ،خدمات
إنشاء المباني ،هدم المباني ،صيانة وإصالح المباني ،تنظيف السطوح الخارجية للمباني
والهياكل ،تنظيف وتركيب وإصالح وصيانة صهاريج التخزين وأوعية االحتواء ،صب
وتشكيل الخرسانة للمباني وغيرها من الهياكل الخرسانية التجارية أو العامة ،خدمات
اإلنشاء واإلصالح تحديدًا نصب السياج المحيط بالسقاالت والدعامات المستخدمة في
إنشاء وترميم وصيانة الهياكل ،استشارات اإلنشاء ،استشارات اإلنشاء في مجال الربط
بالمسامير الملولبة وعزم الربط بالمسامير الملولبة ،اإلشراف على إدارة اإلنشاء في
إنشاء السقاالت ،إنشاء المباني ،إنشاء المرافق والهياكل في مجاالت النفط والغاز
والمواد الكيميائية والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،إنشاء محطات
تعزيز خطوط األنابيب لخطوط أنابيب الغاز ،التخطيط لإلنشاء ،خدمات إدارة مشاريع
اإلنشاء ،خدمات اإلنشاء في مجال تطبيق الدهانات والطليات والراتنجات تحديداً خدمات
مقاوالت الدهانات الصناعية الخاصة وتطبيق طليات خاصة وإحكام السد بالراتنجات
لمستحضرات سطوح المواقع الصناعية على نطاق واسع وحقول النفط والغاز
وأحواض بناء السفن والمرافق البحرية ،خدمات اإلنشاء في مجال خدمات عزل
المرافق الصناعية تحديدًا تركيب وصيانة وإزالة المواد العازلة الحرارية والمجمدة في
المصافي والمرافق البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق البحرية والمالحية،
خدمات اإلنشاء في مجال الخدمات الحرارية تحديداً تركيب وإصالح وصيانة البطانات
الحرارية في األوعية عالية الحرارة وخاصة وحدات تكسير الحفاز المائع وأدوات
التحسين والمكسِّرات المائية والوحدات الخام والمفاعالت الحرارية والمراجل ووحدات
استعادة الكبريت واألفران الصناعية ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات الحفر وتجهيز
المواقع والتسوية والردم والتمهيد واستبدال التربة وتوسيد التراب ،خدمات اإلنشاء
تحديدًا تركيب وإصالح وصيانة أنظمة الحماية الكاثودية ،خدمات اإلنشاء تحديداً تركيب
والترميم الهيكلي وإصالح الهياكل الصناعية ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات إزالة
االسبستوس في المصافي والمرافق البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق
البحرية والمالحية ،خدمات اإلنشاء تحديدًا صب وتشكيل وتدعيم الخرسانة للمباني
والهياكل الخرسانية الصناعية أو التجارية أو العامة على نطاق واسع ،خدمات اإلنشاء
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تحديداً أعمال الحفر وتجهيز المواقع وتركيب الفوالذ الهيكلي وتركيب األنابيب
لألغراض الصناعية وتركيب األنظمة الميكانيكية وتركيب األنظمة واألدوات
الكهربائية ،خدمات اإلنشاء تحديداً نصب وإصالح وتفكيك المُدرّجات والمالعب ومقاعد
المسارح والمسارح والمتاريس والبوابات الدوارة والساللم وأبراج التلفزيون ورافعات
الكراسي ،خدمات اإلنشاء تحديداً خدمات إزالة الرصاص في المصافي والمرافق
البتروكيميائية ومرافق توليد الطاقة والمرافق البحرية والمالحية ،خدمات اإلنشاء تحديدًا
خدمات تعديل وتحويل اآلالت لدمجها بالتكنولوجيا الجديدة في اآلالت ،إنشاء وصيانة
وترميم ملكيات مرافق مشاريع اإلنشاء ،االستشارات المتعلقة بدهان المباني ،خدمات
االستشارات تحديداً االستشارات لمراجعة عمليات اإلنشاء منذ البداية وحتى النهاية
خالل مرحلة ما قبل اإلنشاء لتحديد العوائق قبل البناء الفعلي للمشاريع لتخفيف أو منع
اإلخطاء والتأجيل وتجاوز التكاليف ،خدمات المقاوالت في مجال تطبيق الدهانات
والطليات والراتنجات تحديدًا تطبيق الطليات والدهانات وإحكام السد بالراتنج للسفن
البحرية وسطوح هياكل السفن وفوق صهاريج التخزين األرضية ومعدات الحفر
والرافعات الموجودة على المعدات البحرية ،خدمات المقاوالت تحديدًا تطبيق الطليات
الواقية لمنع التآكل تحت العزل في المرافق البتروكيميائية ومصانع المواد الكيميائية
وتطبيق الطليات الحرارية الواقية بالرش ،تغطية وتكسية وصيانة خطوط أنابيب النفط،
اإلنشاء تحت الطلب لمرافق مشاريع اإلنشاء ،خدمات الهدم تحديدًا هدم البطانات
الحرارية في أوعية عالية الحرارة تحديدًا الهياكل وأوعية التشغيل او المعالجة
الصناعية ،خدمات التفكيك والهدم ،خدمات المقاوالت الكهربائية ،اإلصالح الكهربائي
والصيانة الكهربائية والتركيب الكهربائي لألسالك الكهربائية ومآخذ التيار وتركيبات
اإلنارة واللوحات الكهربائية ،نصب وتفكيك عناصر اإلنشاء على هيئة دعامات ،مقاومة
الحرائق في المباني والهياكل ،خدمات مقاومة الحرائق تحديدًا تطبيق الطليات والمواد
المثبطة والمقاومة للحرائق في المباني والهياكل ،خدمات مقاومة الحرائق تحديدًا تطبيق
الطليات والمواد المثبطة والمقاومة للحرائق في المباني والهياكل الصناعية والتجارية
على نطاق واسع على هيئة مباني ،خدمات تأجير القوالب المؤقتة ،المقاوالت العامة
لإلنشاء ،تركيب جدران ألواح وحدات مكسوة باأللومنيوم وأنظمة تشكيل قوالب
لالستخدام في الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،تركيب عوازل البناء ،تركيب
الكسوات على المباني والمعدات واألنابيب ،تركيب سقاالت البناء ومنصات العمل
ومنصات البناء ،تركيب أذرع التوصيل للتحكم بالتدفئة بالكهرباء والتدفئة بالبخار،
جميع ما ذكر في مجال البنية التحتية لصناعات النفط والغاز والمواد الكيميائية والطاقة
والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،تركيب اآلالت الكهربائية وآالت التوليد،
تركيب األسالك والمعدات واألدوات الكهربائية ،تركيب المواد العازلة والكسوات
واألغطية للمراجل والقنوات واألنابيب في المصافي المرافق البتروكيميائية ومرافق
توليد الطاقة والمرافق المالحية والبحرية ،تركيب ألواح ومفاصل وحدات معدنية
مستخدمة كقوالب لتشكيل الجدران واأللواح والساللم والعمدان والنوافذ واألبواب في
الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،تركيب األنابيب ،تركيب وصيانة وإصالح
الطليات الواقية على األرضيات ،خدمات تخميد الرصاص تحديدًا تنظيف وإزالة
والتخلص من النفايات الناتجة عن الرصاص والمنتجات التي أساسها الرصاص ،تأجير
معدات اإلنشاء ،تأجير معدات وأجهزة تشكيل الخرسانة لالستخدام في صناعة اإلنشاء،
تأجير معدات وأجهزة الدعامات الخرسانية ودعامات القوالب لالستخدام في صناعة
اإلنشاء ،تأجير معدات اإلنشاء ،تأجير معدات التشكيل والتدعيم إلنشاء الخرسانة ،تأجير
حواجز السالمة لحماية الحواف في صناعة اإلنشاء ،تأجير السقاالت ،تأجير أنظمة
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التسلق الذاتية لرفع القوالب المؤقتة إلنشاء الخرسانة ،خدمات المقاوالت الميكانيكية،
الدهانات وتطبيق الطليات على المباني والهياكل الصناعية والتجارية ،الدهانات وتطبيق
الطليات على اآلالت الصناعية ،الدهانات ،خدمات تمديد األنابيب ،إنشاء وصيانة
خطوط األنابيب ،تركيب وإصالح خطوط األنابيب ،توفير خدمات اإلنشاء تحديداً إنشاء
المباني واألساسات وتخطيط اإلنشاء والمقاوالت العامة لإلنشاء ،إعادة تصميم المرافق
الصناعية ألغراض دمجها بالتكنولوجيا الجديدة ،إزالة الصدأ والدهانات والراتنجات من
الهياكل والمعدات الصناعية ،تأجير معدات تشكيل وتدعيم الخرسانة ،تأجير عناصر
اإلنشاء على هيئة دعامات ،خدمات التأجير والتجميع والنصب والتفكيك ألنظمة
الوصول المعلقة وأجهزة التدعيم الهيكلية ،خدمات التأجير والنصب والتفكيك ألنظمة
الوصول المعلقة وأجهزة التدعيم الهيكلية ،إصالح وصيانة سقاالت البناء ومنصات
العمل ومنصات البناء ،خدمات نصب وتفكيك السقاالت ،نصب السقاالت ،خدمات إدارة
تركيب السقاالت ،خدمات تأجير السقاالت ،خدمات السقاالت تحديدًا نصب وتفكيك
وتأجير السقاالت ،خدمات نصب وتفكيك الدعامات ،خدمات تأجير الدعامات.الواردة
بالفئة  40دون غيرها
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 999328
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0401144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/05/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيجورى للمقاوالت العمومية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 22 :بالبرج رقم  1مدخل رقم  1مبنى السراج مول  -شارع عطية الصوالحى  -امتداد
مكرم عبيد  -م نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40المقاوالت العامة الواردة بالفئة 40
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/10 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيراميدز اف سى
العنــــــــــــــــــوان :فيال 140أ جنوب االكاديمية -شارع جعفر الصادق -بجوار المدرسة االنجليزية -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40خدمات الصيانة الواردة بالفئة 40فى مجال الفئات 11 ، 4 ، 0

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405225

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/19 :
إسم طالب التسجيل :كاربون هولدينجز ليمتد  -شركة محدودة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 1 :ميدان سفنكس  ,المهندسين  ,الجيزة  ,مصر
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 40خدمات تطوير المرافق البتروكيميائية و خدمات تشغيل المرافق
البتروكيميائية و خدمات إنشاء المباني و خدمات التصليح و خدمات التركيب الوارده
بالفئة  40دون 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 :

0404141

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانيه ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندريه الصحراوي  -المبني
التجاري  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع الخدمات الخاصة بالبناء والتشييد خدمات االشراف على المبانى
خدمات اصالح وصيانة وترميم وتجديد المبانى وجميع الخدمات واردة بالفئة رقم 40
دون غيرها
:
االشتراطات
العالمة كال على حدى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن كلمات

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 مرتفاعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المبنى
التجارى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40جميع الخدمات الخاصه بالبناء والتشييد خدمات االشراف على المبانى
خدمات اصالح وصيانه وترميم وتجديد المبانى وجميع الخدمات الواردة بالفئه  40دون
غيرها
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن كلمات:
االشتراطات
العالمة كال على حدة  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم929292

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 :

0404509

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

40
الفئة  - 40خدمات البناء و التشييد الواردة بالفئة  40دون غيرها

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  899828وغيرها  -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 :

0404504

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

40
الفئة  - 40خدمات البناء و التشييد الواردة بالفئة  40دون غيرها

االشتراطات
على حدة

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  899828وغيرها  -التنزل عن ش م م كال

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 :

0400041

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/25 :
إسم طالب التسجيل :احمد السيد محمد سيد احمد  -ابداع للمقاوالت العامة  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :القاهرة الجديدة  -شقه  - 4الدور الثالث  -عمارة  - 49الحى الثانى  -شرق المجاورة
 - 4مدينة الشروق  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة40 :
الفئة  - 40المقاوالت العامة 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
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440051

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:

40
الفئة  - 40جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 40

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  992822وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0452440

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/05/40 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افىنو ان  ,سياتل ’ واشنطن  -44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44االتصاالت خدمات االتصاالت وتحديدا ايصال الرسائل عن طريق البث
االلكترونى والبث االلكترونى للمعلومات وشبكات االتصاالت الالسلكية للبيانات
معلومات الولوج والتحكم فى ادارة البيانات لاليصال الالسلكى لمحتوى حواسيب
محمولة باليد وحواسيب محمولة واجهزة الكترونية محمولة توفير المعلومات والخدمات
االستشارية والخدمات االستشارية المتعلقة بما سبق ذكرة الواردة بالفئة  44دون غيرها

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  222922وغيرها

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

658

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454049

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 العــــــالمة44 :
الفئة  - 44خدمات االتصاالت  ،االتصاالت المتحركة والثابتة وخدمات االتصاالت عبر
الهاتف وعبر األقمار الصناعية واالتصاالت عبر الهواتف الخلوية واالتصال عبر
الهاتف الالسلكي والخلوي والفاكس الالسلكي وأجهزة النداء الالسلكية  ،خدمات نقل
الصوت  ،خدمات الرسائل الصوتية والبريد الصوتي  ،خدمات البريد االلكتروني
للبيانات والصوت  ،إكراء واستئجار وتأجير أجهزة االتصاالت والراديو والهاتف
الالسلكي والفاكس الالسلكي  ،تأجير مرافق االتصاالت  ،استئجار دوائر الهواتف ،
اتصال البيانات عبر الراديو وعبر االتصاالت وعبر األقمار الصناعية  ،اإلرسال
واالستقبال عبر الراديو  ،خدمات االتصال عبر األقمار الصناعية و/أو التلفزيون و/أو
الراديو  ،إرسال واستقبال خدمات االتصال الصوتي  ،الصوت عبر خدمات بروتوكول
االنترنت  ،خدمات وسائل االتصاالت عبر شبكة كمبيوتر عالمية أو االنترنت  ،تجميع
وإرسال الرسائل عبر الهواتف والهواتف المتحركة  ،توصيل واستقبال الصوت
والبيانات والصور  ،خدمات الرد على الهاتف لآلخرين  ،خدمات الرد اآللي على
الهاتف  ،خدمات الترقيم الشخصي  ،إعارة أجهزة االتصاالت البديلة في حالة األعطال
أو الفقدان أو السرقة  ،توفير خدمات االنترنت تحديداً خدمات الوصول لالنترنت ،
ي من البيانات
اتصاالت المعلومات (بما في ذلك صفحات الويب) وبرامج الكمبيوتر وأ ٍ
األخرى  ،خدمات البريد االلكتروني  ،توفير شاشات العرض المخصصة على أجهزة
االتصاالت  ،توفير خدمات واسعة النطاق  ،خدمات االتصال الالسلكي  ،الهواتف
الالسلكية  ،خدمات االتصاالت عبر الشبكات الرقمية  ،خدمات البوابات  ،توفير خدمات
دالئل األعمال والهاتف  ،توفير الخدمات التي أساسها الموقع ألجهزة االتصاالت ،
توفير خدمات بروتوكول تطبيق السلكي بما في ذلك تلك الخدمات التي تستخدم قناة
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

659

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

اتصال آمنة  ،توفير المعلومات التي تتعلق بـ أو تُعرّف أجهزة وأدوات الهاتف
واالتصاالت  ،خدمات توجيه وتوصيل االتصاالت عن بعد  ،خدمات تبادل البيانات ،
نقل البيانات بواسطة االتصاالت  ،تدفق البيانات  ،تدفق محتوى الوسائط الرقمي بما في
ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والموسيقى والنصوص
والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغمات الرنين عبر االنترنت أو شبكة اتصاالت
 ،توصيل محتوى الوسائط الرقمية بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو
والفيديوات والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والرسومات البيانية ونغمات
الرنين عبر االنترنت أو شبكة اتصاالت  ،خدمات نقل البيانات  ،خدمات البث  ،خدمات
بث البيانات  ،بث أو نقل برامج الراديو والتلفزيون  ،نقل محتوى الصوت والفيديو
الرقمي متعددة الوسائط بواسطة االتصاالت  ،النقل االلكتروني لملفات الصوت والفيديو
عبر شبكات كمبيوتر وغيرها من شبكات االتصاالت االلكترونية  ،نقل األخبار
ومعلومات عن أخبار اليوم  ،توصيل الموسيقى الرقمية بواسطة االتصاالت  ،خدمات
االشتراك في الموسيقى عبر الشبكة  ،توفير وصول لمواقع الشبكات االجتماعية ،
خدمات النصوص المرئية وخدمات التلكس وبيانات المشاهدة  ،خدمات إرسال الرسائل
تحديدًا إرسال واستقبال وإعادة إرسال الرسائل في صيغة نصوص أو صوت أو رسوم
بيانية أو فيديو أو تركيبة من هذه الصيغ  ،خدمات إرسال الرسائل الموحدة  ،خدمات
البريد الصوتي  ،توفير خدمات شبكات البيانات  ،خدمات عقد المؤتمرات المرئية ،
خدمات الهواتف المرئية  ،توفير توصيالت االتصاالت باالنترنت أو قواعد البيانات ،
نقل الرسائل والبيانات والصور عبر الكمبيوتر  ،خدمات االتصال بالكمبيوتر  ،توفير
وإدارة المؤتمرات االلكترونية  ،توفير واستئجار وقت الوصول إلى قواعد بيانات
الكمبيوتر ولوحات نشرات الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال التفاعلية
بالكمبيوتر والمنشورات االلكترونية في مجاالت مختلفة والترويج وكتالوجات الخدمة
ومعلومات واالبحاث المحوسبة والمواد المرجعية  ،توفير وصول للمحتوى التعليمي
ومواقع الويب والبوابات  ،خدمات االتصال للتحكم عن بعد باألجهزة االلكترونية ،
شبكات االتصال ألنظمة القياس الذكية  ،متابعة المكالمات الهاتفية من المشتركين
واإلبالغ عن خدمات الطوارئ  ،النقل االلكتروني للبيانات والمستندات عبر طرفيات
الكمبيوتر واألجهزة االلكترونية  ،إرسال اإلشارات للتجارة االلكترونية عبر أنظمة
االتصاالت وأنظمة االتصال بالبيانات  ،توفير وصول لشبكات االتصال االلكترونية
وقواعد البيانات االلكترونية  ،توفير مرافق االتصال لتبادل البيانات الرقمية  ،االتصال
بالبيانات بواسطة االتصاالت  ،نقل البيانات بما في ذلك بواسطة األجهزة السمعية
البصرية  ،نقل إشارات الصوت والصورة والفيديو والبيانات  ،توفير وصول لقواعد
البيانات  ،خدمات ترابط بنك البيانات  ،خدمات تبادل البيانات االلكترونية  ،خدمات
بيانات البريد االلكتروني  ،خدمات بث واتصال البيانات  ،توفير للمستخدمين اآلخرين
وصول إلى البنية التحتية لالتصاالت  ،توفير معلومات متعلقة بتوصيالت االتصاالت
االلكترونية  ،خدمات بوابات االتصاالت  ،خدمات االتصاالت التفاعلية  ،خدمات
شبكات االتصاالت  ،خدمات استشارات االتصاالت  ،استشارات تكنولوجيا االتصاالت
 ،خدمات االتصاالت لركاب الطائرات بالفئة رقم 44
االشتراطات
وغيرها

:

 -منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 883992

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

0405400

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/20 :
إسم طالب التسجيل :سمارت اونالين سوليوشن ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :العزازى  -فاقوس  -شرقية
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44خدمات االنترنت الواردة بالفئه رقم 44

:
االشتراطات
 TELCEYعلى حدى

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

قدم عنها طلب رقم :

0400429

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/40 :
إسم طالب التسجيل :الشركة العالمية لالستشارات ونظم المعلومات  -انفوجلوب  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 40 :شارع أحمد الزيات  -الدقي  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم 44

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  - 923899التنازل عن الحروف اى جى كال على حدى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404455

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايتن تاروز ليمتد  -شركة قائمة بإنجلترا تحت رقم 00029429
العنــــــــــــــــــوان :مركز هانى  55باكل ستريت  -لندن  -انجلترا
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44جميع خدمات االنترنت الواردة بالفئة 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404049

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  -طيبه رنين للتجارة والصناعة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :ابراج سفنكس  -الطابق االرضي  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44جميع خدمات الفئة 44
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404249

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:

44
الفئة  - 44خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد خدمات ارسال واستقبال البيانات عبر
شبكات االتصاالت عن بعد  ،التبادل االلكترونى للصوت والبيانات والفيديو والنصوص
والرسومات يمكن الوصول اليها عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت عن بعد ،
خدمات المراسلة الفورية  ،المراسلة عبر االنترنت  ،خدمات مشاركة الصور
والفيديوهات بين الزمالء وبالتحديد النقل االلكترونى لملفات الصور الرقمية
والفيديوهات والمحتويات السمعبصرية بين المستخدمين  ،توفيرالوصول  /الولوج الى
قواعد بيانات الحاسوب وقواعد البيانات االلكترونية وقواعد البيانات المتوفرة على
االنترنت  ،خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد النقل االلكترونى للبيانات والرسائل
والرسومات والصور والصوت والفيديو والمعلومات توفير لوحات النشر االلكترونية ،
توفير المنتديات عبر االنترنت للتواصل حول مواضيع ذات اهمية محلية ومتعلقة بامن
المنزل والواردة بالفئة  44دون غيرها.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404200

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:

44
الفئة  - 44خدمات االتصاالت عن بعد  ،خدمات االتصاالت االلكترونية  ،تحويل
البيانات والصوت والفيديو والملفات المتعددة الوسائط  ،تحويل الرسائل والصوت
والبيانات والفيديو والصور من خالل شبكة اتصاالت عالمية ،خدمات االتصاالت ،
خدمات البث  ،خدمات االتصاالت بواسطة الفيديو  ،خدمات االتصال بالفيديو عبر
الهاتف  ،خدمات اتصاالت الصوت والبيانات  ،تدفق البيانات  ،توفير خدمات االتصال
بالصوت عبر االنترنت ،تقديم النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات السابقة الذكر
والوارده بالفئة  44دون غيرها.
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44البث بالتلفزيون ،البث بالتلفزيون الكبلي ،تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط
بالشبكة العالمية للكمبيوتر ،إرسال الرسائل ،توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت،
اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية ،خدمة توفير الفيديوهات عبر االنترنت ،نقل
الرسائل والصور عبر الكمبيوتر ،خدمات المؤتمرات عبر الفيديو ،خدمات البريد
االلكتروني و كل هذه الخدمات واردة بالفئة  44وال ترد ضمن فئات اخري.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 928928
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440400

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44البث بالتلفزيون ،البث بالتلفزيون الكبلي ،تقديم اإلتصاالت عبر االرتباط
بالشبكة العالمية للكمبيوتر ،إرسال الرسائل ،توفير غرف الدردشة عبر اإلنترنت،
اإلتصال عبر الطرفيات الحاسوبية ،خدمة توفير الفيديوهات عبر االنترنت ،نقل
الرسائل والصور عبر الكمبيوتر ،خدمات المؤتمرات عبر الفيديو ،خدمات البريد
االلكتروني و كل هذه الخدمات واردة بالفئة  44وال ترد ضمن فئات اخري.
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440445

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:

44
الفئة  - 44خدمات اإلتصاالت؛ خدمات اإلتصاالت وخاصة اإلرسال اإللكتروني لملفات
سمعية ومرئية متدفقة وقابلة للتنزيل عبر الكمبيوتر و شبكات اتصاالت أخرى؛ توفير
خدمات لوحات النشرات اإللكترونية عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمين
اجهزة الكمبيوتر في مجال معلومات السلع االستهالكية؛ خدمات البث عبر شبكة
اإلنترنت؛ خدمات تسليم الرسائل عبر اإلرسال اإللكتروني؛ خدمات اإلتصاالت،
وخاصة ،اإلرسال اإللكتروني لملفات ذات محتوى سمعي ومرئي ومتعدد الوسائط
متدفقة وقابلة للتنزيل عبر شبكات الكمبيوتر و االتصاالت األخرى؛ خدمات البث
السمعي للكالم المنطوق والموسيقى والحفالت الموسيقية وبرامج الراديو؛ خدمات
اإلتصاالت الالسلكية ذات نطاق واسع؛ خدمات اإلرسال الالسلكية للرسائل النصية
والرقمية؛ خدمات اإلتصال عبر قارئ الكتب اإللكتروني الالسلكي؛ خدمات توفير
وصول لقاعدة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل فيما بين مستخدمي الكمبيوتر
والمشتركين فيما يتعلق بملفات الموسيقى والكتب واألفالم السينمائية والرسوم المتحركة
وبرامج التلفزيون واأللعاب واللعب والمنتجات الرياضية واإللكترونيات والعروض
متعددة الوسائط وملفات الفيديو واألقراص الفيديوية الرقمية وغيرها من السلع المنزلية
واالستهالكية وتعليقات المنتجين ومعلومات الشراء على اإلنترنت؛ خدمات اإلرسال
اإللكتروني للمعلومات والبيانات؛ خدمات البث واإلرسال السمعي للوسائط التعليمية
والترفيهية الرقمية؛ خدمات اإلتصاالت إلرسال وتخزين والوصول واستقبال وتنزيل
وتحميل وبث ومشاركة وعرض وتنسيق ونسخ ونقل الرسائل النصية والصور
والملفات السمعية والمرئية والبيانات عبر شبكات اإلتصاالت وشبكات اإلتصاالت
الالسلكية واإلنترنت؛ خدمات توفير منتديات وغرف دردشة والتجمعات اإللكترونية
على اإلنترنت إلرسال الرسائل فيما بين مستخدمي الكمبيوتر؛ خدمات توفير الوصول
إلى األدلة وقواعد البيانات والمدونات والمواقع اإللكترونية لألحداث الحالية على
اإلنترنت ومواد مرجعية عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير الوصول إلى أجهزة ملحقة أو
أجهزة إلكترونية ذات طبيعة تقوم بتوفير خدمات توصيل اإلتصاالت لنقل الصور
والرسائل واألعمال السمعية والمرئية والسمعية المرئية والوسائط المتعددة فيما بين

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

669

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

القارئات اإللكترونية والهواتف النقّالة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية المحمولة
واألجهزة الرقمية المحمولة واألجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات تنزيل
انسيابي للمواد السمعية والمرئية والسمعية المرئية عبر اإلنترنت أو الكمبيوتر أو
شبكات اإلتصاالت؛ خدمات توفير غرف الدردشة والمنتديات والمجتمعات اإللكترونية
على اإلنترنت إلرسال الصور الفوتوغرافية والملفات المرئية والنصوص والبيانات
والصور وأعمال إلكترونية أخرى؛ خدمات إرسال المنتجات؛ خدمات البث عبر شبكة
اإلنترنت؛ خدمات توفير شبكة انترنت تمكن المستخدمين للوصول ومشاركة المحتوى
والنصوص واألعمال المرئية والسمعية والمرئية السمعية واألعمال األدبية والبيانات
والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية؛ توفير خدمات شبكة اإلنترنت لتمكين
المستخدمين بمشاركة المحتوى والصور الفوتوغرافية والملفات المرئية والنصوص
والبيانات والصور وأعمال إلكترونية أخرى فيما يتعلق بمجال بالترفيه ،بما في ذلك
األفالم والتلفزيون واالعمال السمعية المرئية وملفات الموسيقى واألعمال السمعية
والكتب واألعمال المسرحية واألدبية والفعاليات الرياضية واألنشطة الترويحية
واألنشطة الترفيهية والمباريات واألعمال الفنية والرقص واألعمال الموسيقية
والمعارض واإلرشادات الرياضية والنوادي وبرامج الراديو والبرامج الكوميدية
والمسابقات واألعمال المرئية واأللعاب واللعب واالحتفاالت والمتاحف والمنتزهات
والفعاليات الثقافية والمسابقات والنشر والعروض الحية والفعاليات الجارية وعروض
األزياء والعروض متعددة الوسائط والتاريخ واللغة والفنون الحرة والرياضيات
واألعمال والعلوم والهوايات والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة؛ توفير
موقع الكتروني يمنح مستخدمي الكمبيوتر القدرة على إرسال وتخزين واستقبال وتنزيل
والتحميل وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة المحتوى والنصوص واألعمال المرئية
واألعمال السمعية واألعمال السمعية المرئية واألعمال األدبية والبيانات والملفات
والوثائق واألعمال اإللكترونية؛ توفير موقع الكتروني يمنح مستخدمي الكمبيوتر القدرة
على إرسال وتخزين واستقبال وتنزيل والتحميل وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة
الصور الفوتوغرافية والملفات المرئية والنصوص والبيانات والصور وأعمال إلكترونية
أخرى؛ توفير بوابات الدخول إلى شبكة اإلنترنت للترفيه في مجال األفالم والتلفزيون
واألعمال السمعية المرئية وملفات الموسيقى واألعمال السمعية والكتب واألعمال
المسرحية واألدبية والفعاليات الرياضية واألنشطة الترويحية واألنشطة الترفيهية
والمباريات واألعمال الفنية والرقص واألعمال الموسيقية والمعارض واإلرشادات
الرياضية والنوادي وبرامج الراديو والبرامج الكوميدية والمسابقات واألعمال المرئية
واأللعاب واللعب واالحتفاالت والمتاحف والمنتزهات والفعاليات الثقافية والمسابقات
والنشر والعروض الحية والفعاليات الجارية وعروض األزياء والعروض متعددة
الوسائط؛ خدمات اإلتصاالت ،وخاصة ،توفير خدمات لوحات النشرات اإللكترونية على
اإلنترنت إلرسال الرسائل ما بين مستخدمي الكمبيوتر والمشتركين فيما يتعلق بمجال
الترفيه؛ توفير غرف دردشة تفاعلية إلرسال الرسائل ما بين مستخدمي الكمبيوتر
والمشتركين بما يتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع؛ خدمات اإلرسال اإللكتروني
لإلستطالعات والمعلومات بمجال الترفيه عبر شبكات الكمبيوتر واإلتصاالت؛ توفير
اتصاالت الكترونية للمنتديات؛ توفير غرف دردشة على اإلنترنت ولوحات نشرات
إلكترونية؛ توفير منتديات على اإلنترنت لإلتصال في مجال األلعاب اإللكترونية؛ توفير
إرسال ملفات الفيديو حسب الطلب أللعاب الكمبيوتر؛ تزويد المستخدمين بزمن الوصول
لإلتصال بشبكات اإلتصاالت االلكترونية بوسائل تعريف وتحديد وتجميع وتوزيع
وإدارة البيانات والربط بخوادم كمبيوتر طرف ثالث ومعالجات الكمبيوتر ومستخدمين
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الكمبيوتر؛ توفير أدلة ألرقام الهواتف والعناوين التجارية وعناوين البريد اإللكتروني
وعناوين صفحات اإلنترنت الرئيسية وعناوين وأرقام هواتف األشخاص واألماكن
والمنظمات؛ توفير لوحات نشرات إلكترونية تفاعلية في مجال منشورات كتب الرسوم
الهزلية والترفيه وصناعة القطاع الترفيهي؛ خدمات الوصول للمعلومات و إدارة
البيانات عن بعد إلرسال السلكي للمحتوى إلى الكمبيوترات المحمولة و أجهزة
الكمبيوتر الشخصية الصغيرة و األجهزة اإللكترونية المحمولة؛ خدمات إرسال البيانات
والمعلومات عن طريق وسائل الكترونية من خالل أجهزة كمبيوتر وأسالك وأجهزة
الراديو والطابعات عن بعد و الفاكس والهاتف والهواتف النقالة والبريد اإللكتروني
واألجهزة التي تعمل بالموجات الصغرية واألجهزة التي تعمل بأشعة الليزر وأقمار
االتصاالت الصناعية ووسائل اإلتصاالت اإللكترونية؛ اإلرسال اإللكتروني للملفات
الصوتية والبيانات والصور من خالل شبكات اإلتصاالت العالمية والواردة بالفئة 44
دون غيرها.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 229228
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440050

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 الخدمات الواردة بالفئه رقم 44

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0241044

بتاريــــــــــــــــــخ 2004/05/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة العنانى لالستيراد والتصدير (العنانى أخوان )  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان10 :ش الجمهورية  -البدرشين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44تعبئة وتغليف الواردة بالفئة  44في مجال الفئة 40

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440155

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/02/10 :
إسم طالب التسجيل :جولدن فيش للصناعه (جووش)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعه رقم  4بلوك  20009باالمتداد الغربى للمنطقة الصناعية  -مدينة العبور -
القليوبية
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44تعبئه بالفئه  44فى مجال االسماك بالفئة رقم 24
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0449540

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/20 :
إسم طالب التسجيل :عبدالجواد كامل وفا  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :العجوزين  -مركز دسوق  -محافظه كفر الشيخ
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44تعبئة وتغليف بالفئة رقم  44فى مجال المواد الغذائية والعطارة بالفئات ارقام
41 - 40 - 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0495090

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/24 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الدولية للصناعه والتجارة  -لصاحبها امجد احمد يوسف  -فرد  -مصري
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  14045نقكة  24شارع سليمان نجيب  -الحى التاسع  -مدينة العبور
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44تعبئة بالفئة  44في مجال زيت طعام و سمن نباتى بالفئة 24
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494414

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة بالهنا لتجارة و توزيع الخضراوات و الفاكهه
العنــــــــــــــــــوان 12 :ش ابو المعالي  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44التعبئة والتغليف بالفئة  44فى مجال الفئة رقم 41

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490441

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

44
الفئة  - 44تأجير السيارات ،ترتيب استئجار السيارات ،تأجير لوازم المركبات ،خدمات
مشاركة السيارات وتنظيم مشاركة السيارات تحديدًا ترتيب وتوفير المركبات ذات
المحركات لالستخدام بالمشاركة وإدارة الحجوزات وإدارة تنقل مستخدمي المركبات،
توفير المعلومات المتعلقة بتأجير السيارات وخدمات مشاركة السيارات ،توفير حلول
التنقل ،االستشارات والمعلومات فيما يتعلق بالخدمات آنفة الذكر ويمكن تقديم هذه
الخدمات كذلك عبر الشبكات االلكترونية على سبيل المثال اإلنترنت ،خدمات توزيع
الكهرباء للمركبات البرية عبر الهواتف المتحركة واإلنترنت ،خدمات شحن البطاريات
للمركبات الكهربائية عبر الهواتف المتحركة واإلنترنت ،توفير تسهيالت للبحث عن
وتحديد مواقع نقاط الشحن بالكهرباء وحالة نقاط الشحن بالكهرباء ونقاط الشحن
بالكهرباء الجديدة بما في ذلك تخزين هذه المعلومات وتُقدم هذه الخدمات من خالل
أنظمة تحديد المواقع العالمية ( ،)SASتوفير تسهيالت للتحقق من مستوى الطاقة
المتبقية في المركبات واإلشارة إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها بما تبقى من شحن
في البطارية عبر الهواتف المتحركة واإلنترنت ،تلقي المعلومات حول مواقع نقاط
الشحن بالكهرباء لتقديمها لآلخرين وتُقدم هذه الخدمات من خالل أنظمة تحديد المواقع
العالمية ( ،)SASخدمات النقل ،خدمات استخدام السيارات ،خدمات المالحة عبر أنظمة
تحديد المواقع العالمية ( ،)SASتتبع مركبات المسافرين عبر الكمبيوتر أو عبر أنظمة
تحديد المواقع العالمية ( ،)SASتأجير معدات أنظمة تحديد المواقع العالمية ()SAS
لالستخدام في المالحة.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  --العالمة مرتبطة بالعالمة  882398وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440000

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/11/22 :
إسم طالب التسجيل :أجيليتى للمخازن العموميه  -شركة مساهمة كويتية عامة
العنــــــــــــــــــوان :صندوق بريد  - 25914صافات  -كويت 14115
فئـــات العــــــالمة:

44
الفئة  - 44خدمات نقل الشحنات عن طريق وسائل النقل البرى والجوى والبحرى
والسكك الحديديه وتأجير السفن والوساطة فى الحجز والشحن وتوزيع وتسليم الشحنات
 ،خدمات التوريدات والموردين وادارة الشحن وادارة الخدمات اللوجستية المقابلة،
خدمات تغليف على الشحنة ،دفع أجرة الشحن فى ميناء الوصول التخزين فى المستودع
تخزين بضائع التجارة االلكترونية وبالتحديد مركز انجاز أوامر البيع االلكترونية
ومراكز تسليم الطرود والمستودعات اللوجستية ومواقع شحن البضائع ومحطات الشحن
 ،تغليف وشحن البضائع تأجير حاويات التخزين تأجير الصناديق البريدية ،تسليم
البضائع ،توفير موقع الكترونى وتطبيقات بمعلومات عن خدمات النقل واللوجستيات
والتسليم وخدمات الحجوزات للنقل واللوجستيات ،توفير موقع الكترونى وتطبيقات تضم
معلومات وتفاصيل للتتبع فيما يتعلق بنقل الشحنة وحالة التسليم ومعلومات أخرى عن
النقل واالمور اللوجستية خدمات حجز السفر وبالتحديد القيام بالحجوزات والحجز
بغرض النقل ،النقل والتخزين والتسليم فيما يتعلق بنقل الشحنة والنفايات والبضائع
الثقيلة والمواد الكيمائية المخصصة واالشياء الثمينة والمواد التجارية الحساسة فى
مركبات وحاويات خاصة والمواد السامة والمواد السمية البيئية والمسببة للصدأ
والمهيجة والقابلة لالشتعال واالشعاعية والجينية (الوراثية) والبيولوجية والمواد غير
الثابتة والخطرة والضارة بيئيا خدمات االستشارات فيما يتعلق بالنقل والتخزين
والتغليف والشحن وتفريغ الشحنات والنفايات والبضائع الثقيلة والمواد الكيمائية
المخصصة واالشياء الثمينة والمواد التجارية الحساسة فى مركبات وحاويات حاصة
والمواد السامة والمواد السمية البيئية والمسببة للصدأ والمهيجة والقابلة لالشتعال
واالشعاعية والجينية (الوراثية) والبيولوجية والمواد غير الثابتة والخطرة والضارة بيئيا
والواردة بالفئة  44دون غيرها.
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405544

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:

44
الفئة  - 44خدمات التعبئة والتغليف والنقل بالفئة  44فى 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 :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/22 :
إسم طالب التسجيل :شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ش تضامن
العنــــــــــــــــــوان :ابراج سفنكس الطابق االرضى ش ترعه الحلو متفرع من شارع ترعة المنصورية
الهرم الجيزة
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44جميع الخدمات الواردة بالفئه  44فى مجال الفئه 41
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

681

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404445

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 العــــــالمة44 :
الفئة  - 44جميع الخدمات الواردة بالفئة  44والتعبئة والتغليف وتخزين السلع فى مجال
الفئات ارقام 42 ، 41 ، 40 ، 24 ، 24 ، 25 ، 14
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلبوان 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 :

0440504

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :سارة وشركاها  -افكارنا جاليرى  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان114 :سنتر الندى  -بجوار منتجع الندى  -متفرع من ش البستان  -مدخل زايد 2000
 مدينة  4أكتوبر  -الجيزة  -الشيخ زايدفئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  44فى مجال الفئات 21 ، 11
االشتراطات

:

التنازل عن رسم التاج

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 :

0440445

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة صينية
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44الحجز للنقل ،توفير معلومات عن حركة المرور ،إرشاد السفن ،خدمات
سحب العربات ،مواقف السيارات ،النقل ،خدمات النقل [نقل الرسائل أو البضائع]،
الحجز للسفر ،توفير اتجاهات القيادة ألغراض السفر ،تخزين (مادي) للبيانات أو
المستندات المخزنة إلكترونياً و كل هذه الخدمات واردة بالفئة  44وال ترد ضمن فئات
اخري.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 928922

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 :

0440401

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة44 :
الفئة  - 44الحجز للنقل ،توفير معلومات عن حركة المرور ،إرشاد السفن ،خدمات
سحب العربات ،مواقف السيارات ،النقل ،خدمات النقل [نقل الرسائل أو البضائع]،
الحجز للسفر ،توفير اتجاهات القيادة ألغراض السفر ،تخزين (مادي) للبيانات أو
المستندات المخزنة إلكترونياً و كل هذه الخدمات واردة بالفئة  44وال ترد 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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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:

44
الفئة  - 44النقل بالبر وبالبحر وبالجو اجراءات السفر تغليف وتخزين البضائع توصيل
البضائع التخزين الفعلى المادى للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص
والفيدوهات والبيانات الصوتيه بالفئة  44دون 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 :

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  - 44التعبئه والتغليف وجميع الخدمات الواردة بالفئه  44في مجال الفئات - 24
41 - 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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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0454444

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شريف إسماعيل عبد الحكم بكر وشركاه  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 40 :القصر العيني  -قصر النيل  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

90
الفئة  - 90الطباعه الوارده بالفئة 90

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 :

0404421

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :في دابليو أر انترناشيونال هولينجز ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
والية ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 2051 :سنتر فيل رود  ،سويت  454ويلمنجتون  ،ديالوير  ، 14404الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة90 :
الفئة  - 90خدمات تصنيع بالتعاقد لمنتجات السيليكون في مجاالت المستحضرات
الصيدالنية ،وعوامل [وسائط] توصيل العقاقير ،واألجهزة الطبية ،ومستحضرات
التجميل ،ومنتجات العناية بالبشرة ،ومنتجات العناية الشخصية ،ومنتجات الرعاية
الصحية ،والمنتجات اإللكترونية ،والمنتجات اإللكتروضوئية [اإللكترونية البصرية]،
والمنتجات التجارية ،والمنتجات الصناعية ،والمنتجات الفضائية ،والمنتجات الدفاعية،
والبالستيك ،والمطاط ،والطالء ،والحشوات ،والمواد الالصقة ،والمزلقات [مواد
التشحيم] والمواد والمركبات المانعة للتسرب وهذه الخدمات تقع بالفئه  90دون 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 :

0404142

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفاعات االهرام بالكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى المبنى
التجارى الجيزة
فئـــات العــــــالمة90 :
الفئة  - 90معالجه المواد وجميع الخدمات الواردة بالفئه  90دون غيرها
:
االشتراطات
العالمة كال على حدة

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

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 :

0404144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانية ش م م  -ش مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفاعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية  -الصحراوى المبنى
التجارى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة90 :
الفئة  - 90معالجه المواد وجميع الخدمات الواردة بالفئه  90دون غيرها
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  - 929298التنازل عن كلمات 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
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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 العــــــالمة90 :
الفئة  - 90جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 90

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 :

0440550

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان04 :ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل  -الهرم
فئـــات العــــــالمة:

90
الفئة  - 90جميع الخدمات الواردة بالفئه 90

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

693

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440054

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:

90
الفئة  - 90جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 90

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 :

0410400

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/12/04 :
إسم طالب التسجيل :نرمين عفيف العلى  -فردى مصرية الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :فيال  - 04المنطقة االولى -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91خدمات التعليم والتدريب الوارده بالفئة 91

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 :

0441544

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:

91
الفئة  - 91توفير االنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية ترتيب المؤتمرات وتنظيم
المعارض الغراض ثقافية وتربوية خدمات توفير االلعاب خدمات نوادى الترفية ترتيب
الحصول على تذاكر وحجوزات لعروض وغيرها من المناسبات الترفيهية خدمات
النوادى الصحية ونوادى اللياقة البدنية وتحديدا توفير الخدمات والتسهيالت او المرافق
والتعليم والمعدات فى مجالى اللياقة البدنية وتمارين الرياضة البدنية توفير الخدمات
والتسهيالت او المرافق والتعليم والمعدات فى مجاالت كرة المضرب واحواض
السباحة وانشطة االستجمام وركوب الدراجات الهوائية ولعبة الغولف والرياضات
المائية وركوب الخيل والتزلج والوصول الى الشاطىء والمناسبات االجتماعية الخدمات
الخاصة باندية الغولف ومالعب الغولف وتعليم الغولف خدمات تنظيم االعراس خدمات
تنظيم المناسبات واداراتها بالفئة  91دون غيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444294

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/29 :
إسم طالب التسجيل :عاصم محمود احمد الجندى  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 0 :بيشو  -اميركان سيتى  -زهراء المعادى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91تدريب وتعليم العاب جمباز والعاب رياضية أخرى الواردة بالفئة رقم 91

االشتراطات

:

التنازل عن سبورتس اكاديمى  T TXAT TITEYHEكال على حدى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0495045

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/01/10 :
إسم طالب التسجيل :ذى كارتون نتورك  ،انك  -شركة أمريكية متحدة تالفت في ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 1050 :تكوود درايف  ,ان دبليو ,اتالنتا ,جورجيا  - 40414الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة91 :
الفئة  - 91خدمات الترفيه وتحديدا تقديم البرامج والمحتوى الترفيهى عبر التليفزيون
واالقمار الصناعية واالنترنت والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت االلكترونية
االخرى وتوفير المنشورات االلكترونية غير القابلة للتحميل وتوفير المواقع االلكترونية
التى تضم المحتوى المرئى المسموع ومعلومات الترفيه وااللعاب االلكترونية عبر
االنترنت وتوفير الموسيقى الكترونيا عبر االنترنت غير القابلة للتحميل وتوفير مقاطع
الفيديو على االنترنت غير القابلة للتحميل وتقديم عروض الترفيه الحية وخدمات مالهى
الترفيه وانتاج افالم والمحتويات التلفزيونية والترفيهية الرقمية الواردة بالفئة 91
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0452441

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/05/40 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيس انك  -شركه أمريكية مؤسسة لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افىنو ان  ,سياتل ’ واشنطن  -44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91خدمات التعليم والتدريب والترفيه واألنشطة الرياضية والثقافية ،خدمات
الترفيه المتمثلة في المسلسالت التليفزيونية ،خدمات الترفيه وتحديدًا المسلسالت
المتواصلة المقدمة عبر التلفزيون ومستقبل البث عبر الكابالت وشبكات اإلنترنت
واالتصاالت الالسلكية ،خدمات الترفيه ،عرض الصور من اإلنترنت ،توفير المعلومات
المتعلقة بالترفيه ،نشر النشرات الدورية ،توفير المنشورات اإللكترونية الغير قابلة
للتحميل عبر االنترنت ،نشر الكتب اإللكترونية والمجالت ونشر المواد عبر وسائل
اإلعالم الممغنطة أو البصرية ،نشر الموسيقى عبر االنترنت ،استئجار أشرطة الفيديو
والتسجيالت الصوتية واأللعاب بما في ذلك اللفائف لالستخدام مع أجهزة األلعاب
اإللكترونية ،توزيع الترفيه للراديو والتلفزيون واأللعاب واألفالم والموسيقى
واإلعالنات التفاعلية و/أو الخدمات وتسجيالت الفيديو ،إيجار وتأجير واستئجار
التلفزيون وتغيير وقت التلفزيون أو جهاز الراديو واأللعاب واألفالم والبرامج و/أو
الخدمات التلفزيونية التفاعلية وتسجيالت الصوت أو الفيديو ،توزيع أو تأجير األفالم
السينمائية ،استئجار األجهزة الستقبال األفالم السينمائية أو الصوت أو الفيديو ،توفير
المعلومات في مجال الترفيه عبر اإلنترنت ،تنظيم المسابقات وتقديم جميع الخدمات
المذكورة أعاله أيضا عبر اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات الحاسوب واإلنترنت أو عن
طريق الهاتف المتاح عبر اإلنترنت ،تقديم المعلومات المتعلقة بالترفيه أو التعليم المقدم
عبر االنترنت من قاعدة بيانات حاسوب أو من شبكة حاسوب عالمية متعلقة باألفالم
والصور المتحركة واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات والرسوم
المتحركة وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال
السمعبصرية األخرى ،توفير المنشورات اإللكترونية عبر االنترنت (غير قابلة للتنزيل)
المتعلقة باألفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج التلفزيونية
والرسومات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال
السمعية والبصرية األخرى ،الخدمات الترفيهية وبالتحديد األفالم والصور المتحركة
واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات وعروض الوسائط المتعددة
وغيرها من األعمال السمعبصرية للعرض عبر شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت
العالمية ،توفير المعلومات المتعلقة باألفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية
واألفالم والبرامج التلفزيونية والرسومات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص
الفيديو الرقمية واألعمال السمعبصرية األخرى عبر الشبكات الحاسوب وشبكات
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االتصاالت العالمية ،خدمات معلومات الترفيه وبالتحديد توفير فرص تبادل المعلومات
والمحادثة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع من خالل أحداث حية ومعلومات
مرسلة بالبريد ،المعلومات المقدمة عبر االنترنت من قاعدة بيانات حاسوب أو من شبكة
حاسوب عالمية متعلقة باألفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج
التلفزيونية والرسومات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية
واالعمال السمعبصرية األخرى ،توفير قواعد البيانات التي تضم أخبار عامة ومعلومات
متعلقة باألفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج التلفزيونية
والرسومات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية واألعمال
السمعبصرية األخرى ،خدمات التأجير وبالتحديد تأجير األفالم السينمائية واألفالم
الوثائقية والصور المتحركة واألفالم والتسجيالت الصوتية وألعاب الفيديو والعروض
متعددة الوسائط والكتب اإللكترونية والمطبوعات وتسجيالت الفيديو وأشرطة الفيديو
المسجلة مسبقا وأقراص الفيديو الرقمية والتسجيالت الموسيقية وتسجيالت الوسائط
المتعددة وألعاب الحاسوب ،خدمات التأجير وبالتحديد تأجير األفالم السينمائية واألفالم
الوثائقية والصور المتحركة واألفالم والتسجيالت الصوتية وألعاب الفيديو وعروض
الوسائط المتعددة والكتب اإللكترونية والمطبوعات وتسجيالت الفيديو وأشرطة الفيديو
المسجلة مسبقا وأقراص الفيديو الرقمية والتسجيالت الموسيقية وتسجيالت الوسائط
المتعددة وألعاب الحاسوب عبر شبكات االتصاالت العالمية ،توفير المعلومات
والمراجعات والتوصيات الشخصية في مجال الترفيه ،توفير المعلومات واالستعراضات
والتوصيات الشخصية في مجال الترفيه عبر شبكات االتصاالت العالمية ،توفير
المعلومات المتعلقة بالمسابقات واأللعاب ،توفير التقدير والحوافز عن طريق الجوائز
والمسابقات إلظهار التميز في مجال الترفيه ،توفير الكتب الهزلية على االنترنت غير
قابلة للتنزيل والروايات الرسومية ،توفير مواقع على شبكة االنترنت تتيح للمستخدمين
استعراض النصوص السينمائية واألفالم والبرامج التلفزيونية والصور الرسومية
والقصص المصورة وخصائص الترفيه ،توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم
المدونات والمنشورات غير القابلة للتنزيل في مجال الترفيه والمجالت الهزلية
والنصوص السينمائية والكتب والقصص القصيرة وتوفير مواقع على شبكة اإلنترنت
تضم المعلومات والمسابقات والنصوص والفيديو والصوت والمنشورات كل ما يتعلق
بالترفيه ،توفير األخبار والمعلومات في مجال الترفيه المتعلقة بالمعلومات والمسابقات
والنصوص والفيديو والصوت والمنشورات كل ما يتعلق بالترفيه وتوفير االستعراضات
للتلفزيون واألفالم والترفيه ،توفير موقع على شبكة االنترنت يضم األفالم وأشرطة
الفيديو غير قابلة للتنزيل واالستشارات في مجال الترفيه وصناعة الترفيه ،توفير
المعلومات عن وسائل الترفيه واألفالم والبرامج التلفزيونية عبر الشبكات االجتماعية
وتوفير الصور من اإلنترنت ،توفير المعلومات والتعليقات في مجال الترفيه أو التعليم
عبر شبكة حاسوب عالمية وبالتحديد المعلومات في مجال الموسيقى والكتب واألفالم
والصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب واللعب والسلع الرياضية
وااللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها
من السلع المنزلية واالستهالكية ،خدمات الترفيه وتحديداً توفير برامج سمعية مسجلة
مسبقا في مجال الموسيقى والكتب واألفالم والصور المتحركة والبرامج التلفزيونية
واأللعاب والدمى والسلع الرياضية واإللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة وأشرطة
الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنزلية واالستهالكية ،خدمات
الترفيه وتحديدًا توفير المراجعات عبر االنترنت وتقييمات وتوصيات بخصوص
الموسيقى والكتب واألفالم والصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب واللعب
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والسلع الرياضية وااللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو
الرقمية وغيرها من السلع المنزلية واالستهالكية ،الخدمات الترفيهية وبالتحديد توفير
أجزاء من الصوتيات المسجلة مسبقا واألعمال السمعبصرية عبر اإلنترنت ،نشر الكتب
والمجالت والدوريات واألعمال األدبية واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال
السمعبصرية ،توفير الصوتيات المسجلة مسبقا وغير القابلة للتحميل واألعمال البصرية
السمعبصرية عبر الشبكات الالسلكية ،توفير العاب حاسوب عبر االنترنت وقصص
تفاعلية عبر االنترنت ،توفير النشرات اإلخبارية عبر االنترنت والمدونات على شكل
ترفيه مثل األفالم والتلفزيون واألعمال السمعبصرية والموسيقى واألعمال السمعية
والكتب والمسرح واألعمال األدبية واألحداث الرياضية واألنشطة الترفيهية وأنشطة
االستجمام والمباريات والفنون والرقص والمسرحيات الموسيقية والمعارض والتعليمات
الرياضية والنوادي واإلذاعة والكوميديا والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب
واللعب باأللعاب والمهرجانات والمتاحف والحدائق واألحداث الثقافية والحفالت
الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية وعروض األزياء وعروض
الوسائط المتعددة ،نشر مقتطفات من الكتب والدوريات واألعمال األدبية وتوفير البيئات
االفتراضية التي تمكن المستخدمين من التفاعل لقضاء وقت الفراغ أو ألغراض
ترفيهية ،توفير المعلومات واألخبار والمقاالت والتعليقات في مجال الترفيه بما في ذلك
األفالم والتلفزيون واألعمال السمعبصرية والموسيقى واألعمال السمعية والكتب
والمسرح والمصنفات األدبية واألحداث الرياضية وأنشطة االستجمام واألنشطة
الترفيهية والمباريات والفن والرقص والمسرحيات الموسيقية والمعارض والتعليمات
الرياضية والنوادي واإلذاعة والكوميديا والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب
واللعب باأللعاب والمهرجانات والمتاحف والحدائق والفعاليات الثقافية والحفالت
الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية وعروض األزياء وعروض
الوسائط المتعددة ،توفير المعلومات واألخبار والمقاالت والتعليقات في مجال التعليم
والمؤسسات التعليمية ،الخدمات التعليمية التي تضم التدريس في الفصول والتعليم عن
بعد عبر اإلنترنت بشأن موضوعات األحداث الجارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون
الحرة والرياضيات واألعمال التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة
والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة ،الخدمات التعليمية التفاعلية المعتمدة على
الحاسوب وبمساعدة تعليمات الحاسوب حول مواضيع األحداث الجارية والتعليم
والتاريخ واللغة والفنون الحرة واألدب والرياضيات واألعمال التجارية والعلوم
والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والفنون وعلم النفس والفلسفة ،الخدمات
التعليمية والترفيهية بصورة مدونات صوتية وإرسال البث عبر االنترنت والبرامج
المستمرة التي تضم األخبار والتعليقات في مجال األفالم والبرامج التلفزيونية واألعمال
السمعبصرية والموسيقى واألعمال السمعية والكتب والمسرح والمصنفات األدبية
واألحداث الرياضية وأنشطة االستجمام واألنشطة الترفيهية والبطوالت والفن والرقص
والمسرحيات الموسيقية والمعارض والتعليمات الرياضية والنوادي واإلذاعة والكوميديا
والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب واللعب والمهرجانات والمتاحف والحدائق
واألحداث الثقافية والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية
واألزياء وعروض الوسائط المتعددة التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت أو
أجهزة الحاسوب األخرى على شبكات االتصاالت ،توفير الصوتيات المسجلة مسبقا
واألعمال السمعبصرية عبر اإلنترنت ومصنفات الوسائط المتعددة على شكل ترفيه مثل
األفالم والتلفزيون واألعمال السمعبصرية والموسيقى واألعمال السمعية والكتب
والمسرح والمصنفات األدبية واألحداث الرياضية واألنشطة الترفيهية وأنشطة
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االستجمام والمباريات والفنون والرقص والمسرحيات الموسيقية والمعارض والتعليمات
الرياضية والنوادي واإلذاعة والكوميديا والمسابقات واألعمال البصرية واأللعاب
واللعب باأللعاب والمهرجانات والمتاحف والحدائق واألحداث الثقافية والحفالت
الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الجارية وعروض األزياء وعروض
الوسائط المتعددة عبر االنترنت أو حاسوب أخر او شبكة اتصاالت ،إنتاج األفالم،
استوديوهات األفالم ،إنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية ،إنتاج البرامج والترفيه عبر
الراديو ،خدمات استوديو التسجيل ،إنتاج المسرحيات ،إعداد الفيديوهات ،إنتاج
الفيديوهات ،خدمات السيناريو ،تحرير شريط الفيديو ،تنظيم المسابقات ،برامج اإلذاعة
والتلفزيون ،خدمات النوادي (الترفيه) الدوبالج ،إعداد األفالم ،خدمات التأليف
الموسيقي ،خدمات تسجيل الصوت ،الخدمات الترفيهية وبالتحديد توفير ألعاب الحاسوب
عبر االنترنت ،خدمات الترفيه وبالتحديد توفير األلعاب االلكترونية ،خدمات الترفيه
وتحديدًا توفير ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت ،خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر
وسائل اإلنترنت ،توفير ألعاب حاسوب الستخدام أوسع للشبكة من قبل مستخدمي
الشبكة ،توفير المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بألعاب الحاسوب واألجهزة الملحقة
بالحاسوب الخاصة باأللعاب ،توفير قاعدة بيانات ترفيه عبر اإلنترنت تضم األلعاب
الرقمية عبر االنترنت غير القابلة للتنزيل واألفالم والبرامج التلفزيونية والموسيقى
وغيرها من النص الرقمي والصوت وملفات الفيديو التي تضم الكتب والمجالت
واألخبار والمعلومات ،توفير موقع على شبكة االنترنت يضم معلومات ترفيهية
واستعراض للمنتجات في مجال الصوت والفيديو والمحتوى السمعبصري وتحديدًا
األفالم والبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو والموسيقى ،توفير األخبار والمعلومات في
مجاالت الترفيه المتعلقة باستعراض المنتجات والتوصيات وكل ما يتعلق بالمحتوى
الصوتي والفيديو والمحتوى السمعبصري على هيئة األفالم والبرامج التلفزيونية
وأشرطة الفيديو والموسيقى ،توفير موقع على شبكة االنترنت مختص بالصوتيات غير
القابلة للتنزيل والفيديو والمحتوى السمعبصري على هيئة تسجيالت تضم األفالم
والبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو والموسيقى ،توفير قاعدة بيانات للبحث مختصة
بالمحتوى الصوتي والفيديو والمحتوى السمعبصري المتاح من خالل شبكة اإلنترنت
وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية في مجال الترفيه ،الخدمات االستشارية في
مجال الترفيه وصناعة الترفيه ،توفير المعلومات عن وسائل الترفيه واألفالم والبرامج
التلفزيونية عبر الشبكات االجتماعية ،توفير المعلومات واالستشارات والخدمات
االستشارية المتعلقة بما هو مذكور أعاله.
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444041

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/09/05 :
إسم طالب التسجيل :سهاد ابراهيم علي محمود  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شقة  101عمارة  - 4/ 54الفرسان  -المقطم  -الخليفة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91الخدمات التعليمية الواردة بالفئة 91

االشتراطات
البيانات التجارية

:

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

قدم عنها طلب رقم :

0404004

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:

91
الفئة  - 91خدمات المالهى والديسكو والخدمات الترفيهيه  -برامج تليفزيونية وخدمات
انتاج افالم الكارتون وجميع خدمات الفئه 91

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409140

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/25 :
إسم طالب التسجيل :شركة ارسينوي للترجمة و التدريب و االستشارات  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 99 :شارع منصور تقاطع شارع المراغي  -حلوان  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91ترجمة و تدريب و تعليم و استشارات الواردة بالفئة 91

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :دكتور سويس انتربرايسيز  ،ال بى - .شركة محدودة نظمت بموجب قوانين واليه
كاليفورنيا  ،الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 4495 :سكرانتون رود رقم  ،140سان دييغو  ،سى ايه  ، 4212الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة91 :
الفئة  - 91انتاج وتوزيع افالم الصور المتحركة خدمات عرض وتوزيع وتأجير افالم
الصور المتحركة خدمات تقديم المعلومات الكترونيا عبراالنترنت فى مجال افالم
الصور المتحركة والترفية المرئى عبر شبكات االتصال العالمية خدمات تقديم االخبار
الترفيهية والمعلومات الترفيهية عبر شبكات االتصاالت والحاسوب خدمات توفير
الترفية عبر شبكة االتصاالت العالمية على شكل مواقع الكترونية تقدم تشكيلة واسعة من
المعلومات الترفيهية للمصلحة العامة فيما يتعلق بافالم الصور المتحركة ومقاطع الفيديو
الموسيقية ومقاطع االفالم ذات العالقة والصور الفوتوغرافية وغيرها من الخدمات
الترفيهية للمواد متعددة الوسائط على شكل افالم قصيرة مرسلة عبر اجهزة االتصاالت
الالسلكية تحديدا الهواتف الخلوية والمساعدات الرقمية الشخصية والحواسيب واالجهزة
الالسلكية المحمولة باليد الواردة بالفئة  91دون غيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405540

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/24 :
إسم طالب التسجيل :كريستال الجونز(كوراكايو)بي في  -محدودة
العنــــــــــــــــــوان :كايا دبليو اف جي (جومبي)منيسنج  2119ان دى فلور كوراكو
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91خدمات المتنزهات الترفيهية ،توفير الخدمات والمرافق الترفيهية التي تتميز
بالمنتزهات المائية ،مراكز التسلية والسمات المائية؛ تقديم خدمات ترفيهية للسباحة
والرياضات المائية؛ توفير وتنظيم األنشطة الترفيهية؛ خدمات الترفيه ،معلومات
الترفيه ،خدمات التعليم والتدريب والتدريب العملي (استعراض)؛ تنظيم األنشطة
الرياضية والثقافية ؛ الترفيه في طبيعة الحديقة المائية بما في ذلك البحيرات
االصطناعية  ،البحيرات العائمة االصطناعية  ،حمامات السباحة  ،مالعب الغولف.
توفير المرافق الرياضية ؛ خدمات وكالة التذاكر [الترفيه] ،بالفئة رقم 91

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 992882
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405451

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/40 :
إسم طالب التسجيل :اعمل بيزنس الداره لالستشارات الماليه واالداريه  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان1 :شارع احمد كامل  -تقسيم الالسلكي  -المعادي
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91التدريب بالفئة رقم 91

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405452

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/40 :
إسم طالب التسجيل :اعمل بيزنس الداره الستسمارات الماليه واالداريه  -ش مساهمة
العنــــــــــــــــــوان1 :ش احمد كامل تقسيم االسلكي المعادي
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91تدريب الفئة  91دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404112

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :محمد يسري عبد الحافظ احمد  -مدارس سمارت سيتي  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :طريق كفر حكيم  -المنصورية  -كعبرة العمومى  -كفر حكيم  -مركز كرداسة -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة91 :
الفئة  - 91المدارس الوارده بالفئة 91
االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال على حدى في الوضع العادى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404201

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:

91
الفئة  - 91خدمات تسجيل الفيديو والصوت  ،خدمات تسجيل الفيديو باالشتراك ،
خدمات المكتبات االلكترونية لتوفير المعلومات االلكترونية (بما فيها معلومات
االرشيف)على شكل معلومات صوتية و /او معلومات عبر الفيديو ،خدمات النصح
واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة سابقا  ،والواردة بالفئة  91دون
غيرها.

االشتراطات

:

-----
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404491

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :اسامة رشاد عبد الحميد السيد  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 24 :شارع د .عز الدين طه  -المنطقة االولى  -مدينة نصر أول  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والفاعليات بمختلف انواعها
وكافة الخدمات الواردة بالفئة  91دون غيرها

االشتراطات
حدى

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على
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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
فئـــات العــــــالمة:

91
الفئة  - 91جميع الخدمات الواردة بالفئه 91
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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:

91
الفئة  - 91التعليم ،توفير التدريب ،توفير المعلومات في مجال التعليم والمعاهد
التعليمية ،الخدمات التعليمية فيما يتعلق بالتعليم بالصفوف والمدرسية والتعليم عن بعد،
الخدمات التعليمية التفاعلية فيما يتعلق في بالتعليم القائم على الحاسب والتعليم بمساعدة
الحاسوب ،الخدمات التعليمية والترفيهية فيما يتعلق البث اإلذاعي والبث الشبكي ،توفير
األعمال السمعية والمسموعة والمرئية والوسائط المتعددة المسجلة مسبقا على االنترنت،
الترفيه ،األنشطة الرياضية والثقافية ،توفير معلومات متعلقة بالترفيه ،نشر الكتب
والدوريات ،توفير المنشورات اإللكترونية (غير القابلة للتنزيل) عبر االنترنت ،نشر
الكتب اإللكترونية والمجالت ،نشر المواد عبر وسائط البيانات الممغنطة أو البصرية،
نشر الموسيقى عبر االنترنت ،توزيع الترفيه للراديو والتلفزيون واأللعاب واألفالم
والموسيقى واإلعالنات التفاعلية و /أو الخدمات وتسجيالت الفيديو على الخط مباشرة
(اإلنترنت) ،خدمات الترفيه وبالتحديد توفير المحتوى السمعي البصري القابل للعرض
على االنترنت وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك ،خدمات التأجير وبالتحديد تأجير الصور
المتحركة والتسجيالت الصوتية والعروض متعددة الوسائط والكتب اإللكترونية
والمطبوعات وتسجيالت الفيديو وألعاب الحاسوب ،توفير المعلومات والمراجعات
والتوصيات الشخصية في مجال الترفيه ،توفير المعلومات المتعلقة بالمسابقات
واأللعاب ،تنظيم المسابقات ،توفير التقدير والحوافز عن طريق الجوائز والمسابقات
إلظهار التميز في مجال الترفيه ،توفير الكتب الهزلية على االنترنت غير قابلة للتنزيل
والروايات الرسومية ،توفير مواقع على شبكة االنترنت تتيح للمستخدمين استعراض
خصائص الترفيه على الخط مباشرة (اإلنترنت) ،توفير الصوتيات المسجلة مسبقا
واألعمال البصرية السمعبصرية ،توفير العاب حاسوب عبر االنترنت وقصص تفاعلية
عبر االنترنت ،توفير النشرات اإلخبارية عبر االنترنت والمدونات على شكل ترفيه،
توفير البيئات االفتراضية التي تمكن المستخدمين من التفاعل لقضاء وقت الفراغ أو
ألغراض ترفيهية ،إنتاج األفالم ،برمجة الراديو والتلفاز ،إنتاج البرامج اإلذاعية
والتلفزيونية ،خدمات استوديو التسجيل ،إنتاج المسرحيات ،إعداد الفيديوهات ،إنتاج
الفيديوهات ،خدمات السيناريو ،خدمات النوادي (الترفيه) الدوبالج ،إعداد األفالم
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خدمات التأليف الموسيقي ،خدمات تسجيل الصوت ،توفير قاعدة بيانات ترفيه عبر
اإلنترنت تضم األلعاب الرقمية عبر االنترنت غير القابلة للتنزيل واألفالم والبرامج
التلفزيونية والموسيقى التي تضم الكتب والمجالت واألخبار والمعلومات والواردة بالفئة
 91دون غيرها.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة  229228وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440050

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:

91
الفئة  - 91جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 91

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424902

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/04/22 :
إسم طالب التسجيل :جرافيكانو لصاحبها جورج عاطف توفيق عطية  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شقة رقم  9الدور االول فوق االرضى  -عقار رقم  - 1شارع احمد عبد النبى  -النزهة
الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92اعمال البرمجة وتصميم المواقع االلكترونية وتطويرها بالفئة رقم 92
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494051

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :شركة كونتراك الدارة الخدمات العامه  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مبنى ابراج النايل سيتى  -البرج الشمالى  -كورنيش النيل  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92انشاء المواقع االلكترونية الواردة في الفئه رقم 92

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0495490

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/01/12 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز ،انك  -شركة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان  ،سياتل  ،واشنطن  ، 44104الواليات المتحدة االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92خدمات اإلدارة عبر االنترنت لألجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة
والمحمولة باليد وتحديداً إدارة التهيئة المتعلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية
خدمات الدعم الفني وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها على هيئة تشخيص مشاكل
األجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة والمحمولة باليد والمساعدة في حلها ،توفير
االستخدام المؤقت على الخط مباشرة (االنترنت) لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل
من أجل إدارة بيع السلع والخدمات وتحديداً إدارة أوامر الشراء واستيفاء سير األعمال
ونشر وإدارة عروض المنتجات والخدمات وتتبع المبيعات والمخزون وتصنيف
البضائع وتسويق وعرض الخدمات والمنتجات والتحليل وتقارير البيانات المتعلقة ببيع
السلع والخدمات ،توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل على
الخط مباشرة (االنترنت) الخاصة بإدارة التجارة اإللكترونية ،تتبع المبيعات والمخزون
وإدارة ارسال األوامر والشحنات وتحليل البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بالتجارة
اإللكترونية ،توفير الخدمات على الخط مباشرة (االنترنت) التي تمكن المستخدمين من
مشاركة المحتوى والنص وغيرها من البيانات ،تطبيقات البرامج (التطبيق) لنقل
وتخزين ومعالجة وتنظيم وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو
والبيانات المتضمنة عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات
االتصاالت اإللكترونية ،تطبيقات البرامج (التطبيق) الداعمة للمحتوى والنص وغيرها
من البيانات كي يتم تنزيلها إلى والدخول إليها من خالل جهاز حاسوب أو أي جهاز
إلكتروني استهالكي محمول أخر ،تطبيقات البرامج (التطبيق) الخاصة بالتعرف على
الصوت وتحويل الكالم إلى نص ،تطبيقات البرامج (التطبيق) التي تستخدم لمعالجة
األوامر الصوتية ،وعمل استجابات إلى األوامر الصوتية ،تطبيقات البرامج (التطبيق)
الخاصة بجدولة المواعيد والتذكير وإدراج األحداث في تقويم إلكتروني ،الخدمات
العلمية والتكنولوجية والبحوث والتصاميم المتعلقة بها والتحليل الصناعي وخدمات
األبحاث وتصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات الحاسوب وتحديداً
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استضافة أنظمة التشغيل وتطبيقات الحاسوب عن بعد واستضافة أنظمة التشغيل
وتطبيقات الحاسوب على الخط مباشرة (االنترنت) وتوفير بيئة افتراضية للحاسوب
يمكن الولوج إليها عبر اإلنترنت واستئجار مرافق الحوسبة وتخزين البيانات بسعات
مختلفة وتوفير البرامج غير القابلة للتنزيل والتي يمكن الولوج لها عبر شبكة كمبيوتر
عالمية إلدارة تطبيقات الحاسب اآللي وعمل منصة إنترنت للتجارة اإللكترونية وتصميم
وإدارة ورصد المنتديات الخاصة بالمناقشات عبر االنترنت وإنشاء مواقع إلكترونية
مخزنة لخدمات الهاتف واإلنترنت وتخزين البيانات وإدارة وصيانة المواقع على شبكة
اإلنترنت ألطراف ثالثة وإدارة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين واستئجار خوادم
على الشبكة وصيانة المواقع االلكترونية وإنشاء الخدمات واستضافتها وتزويد خدمات
التطبيقات وتحديدًا توفير واستضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج
والمواقع وقواعد البيانات في مجاالت التجارة اإللكترونية والمدفوعات عبر اإلنترنت
وترتيب الطلبات وتصميم الموقع وتخزين البيانات وتقسيم سعة الحوسبة المشتركة
وخدمات التراسل وحساب تصنيف الموقع بناء على حركة المستخدمين وبرمجة
الحاسوب والخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة تطبيقات الوسائط المتعددة والعرض
والتحكم وبرمجة الحاسوب واألجهزة والبرامج وتصميم نظام الحاسوب والتحديد
واالختيار واالتصاالت اإللكترونية والتحرير وتحديث وصيانة وتقديم خدمات لألجهزة
والبرامج والحاسوب وخدمات الحاسوب المتعلقة بتطبيقات الوسائط المتعددة واإلدارة
والعرض والتحكم والبحث وإدارة قواعد البيانات وإدارة المرافق واالستعانة بمصادر
خارجية وخدمات الحاسوب وتحديداً خدمات استضافة البحث عبر االنترنت المحوسب
وترتيب الخدمة التي تضم التوزيع بالجملة والتجزئة للموسيقى والكتب واألفالم والصور
المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب والدمى والسلع الرياضية واإللكترونيات
وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنزلية
واالستهالكية ،استضافة خدمات االنترنت لتحليل األولويات الشخصية وإصدار
توصيات وخدمات الحاسوب وتحديدًا التي تستضيف قاعدة بيانات عبر االنترنت والتي
تضم مجموعة واسعة من معلومات حول االهتمام العام عبر شبكة اإلنترنت وخدمات
الحاسوب وتحديدًا توفير محركات بحث للحصول على معلومات حول االهتمام العام
واستضافة قاعدة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الكمبيوتر والمشتركين
بخصوص الموسيقى والكتب واألفالم والصور المتحركة والبرامج التلفزيونية واأللعاب
واللعب والسلع الرياضية وااللكترونيات وعروض الوسائط المتعددة والفيديو وأقراص
الفيديو الرقمية وغيرها من السلع المنزلية واالستهالكية واستعراض المنتجات معلومات
الشراء عبر االنترنت وتوفير برامج متصفحات اإلنترنت غير القابلة للتنزيل وتوفير
برامج أجهزة االتصاالت غير القابلة للتنزيل لتعزيز دخول الهاتف النقال على شبكة
اإلنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة
والدعم التقني وتحديداً استكشاف األخطاء وإصالحها ألجهزة الحاسوب ومشاكل
البرامج والحاسوب المحمول واألجهزة والبرامج وأجهزة االتصاالت المتنقلة
واالستشارات والتصميمات الخاصة بأجهزة وبرامج الحاسوب وتصميم برامج
الحاسوب لآلخرين واالستشارات والتصميمات الخاصة بالحاسوب المحمول وأجهزة
االتصاالت المتنقلة وتصميم برامج الحاسوب المحمول وأجهزة االتصاالت المتنقلة
لآلخرين واستضافة المحتوى الخاص بطرف أخر والصور والفيديو والنصوص
والبيانات والمواقع على شبكة اإلنترنت واألعمال اإللكترونية األخرى وتوفير محركات
البحث وتوفير منصات بحث للسماح للمستخدمين بطلب واستالم الصور والفيديو
والنصوص والبيانات واألعمال اإللكترونية وخدمات االستضافة التفاعلية التي تسمح
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للمستخدمين بنشر وتبادل الصور الخاصة بهم والفيديو والنصوص والبيانات عبر
اإلنترنت وخدمات الحاسوب وتحديداً انشاء مجتمعات افتراضية للمستخدمين للمشاركة
في النقاشات والحصول على ردود الفعل وتشكيل المجتمعات االفتراضية والمشاركة في
الشبكات االجتماعية وصيانة وتحديث البرامج المتعلقة بالحاسوب واالنترنت وحماية
كلمة المرور ووقاية الكمبيوتر واالنترنت وكلمة المرور من المخاطر وتوفير
المعلومات في مجال علم الفلك والطقس والبيئة والتصميم الداخلي والتكنولوجيا وأجهزة
الحاسوب والبرامج وملحقات الحاسوب الطرفية وأجهزة الحاسوب التشغيلية
والجيولوجيا والهندسة والهندسة المعمارية والبحوث الطبية والبحث عن المنتجات
واختبارها عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات الحاسوب أو االتصاالت وتنصيب برامج
الكمبيوتر والصيانة وتوفير المواقع على شبكة االنترنت والتي تضم المعلومات التقنية
المتعلقة ببرامج الحاسوب واألجهزة وتطبيقات أجهزة الحاسوب والبرمجيات والخدمات
االستشارية للشبكة استشارات الحاسوب برمجة الحاسوب نقل بيانات المستندات من
الصيغة الموجودة بجهاز حاسوب إلى آخر واستضافة المحتوى الرقمي على شبكات
الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية وتوفير منصات
البحث للسماح للمستخدمين بطلب واستالم المحتوى والنص واألعمال البصرية
واألعمال السمعية واألعمال السمعبصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق
واألعمال اإللكترونية وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج الكمبيوتر غير القابلة للتنزيل
والمرافق عبر االنترنت لتمكين المستخدمين من الدخول إلى وتحميل برامج الكمبيوتر
وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل التي تصدر توصيات
مخصصة بتطبيقات البرمجيات على أساس أولويات المستخدم ورصد البيانات
المحوسبة ونظم الحاسوب والشبكات لألغراض األمنية واستضافة وتحجيم والحفاظ
على قواعد البيانات على االنترنت لآلخرين والحوسبة السحابية التي تضم برامج
الستخدامها في إدارة قواعد البيانات واالستضافة السحابية لقواعد البيانات اإللكترونية
ومزود خدمة التطبيقات الذي يضم برمجيات لالستخدام في إدارة قواعد البيانات
( )PSAوالمنصة كخدمة ( )APPSوالتي تضم منصات برمجيات الكمبيوتر
الستخدامها في إدارة قواعد البيانات البرمجيات كخدمة ( )SPPSوالتي تضم برمجيات
لالستخدام في إدارة قواعد البيانات ،خدمات الحاسوب وهي توفير خوادم قواعد البيانات
ذات السعة المتغيرة لآلخرين وتوفير موقع على شبكة االنترنت يضم برامج غير قابلة
للتنزيل إلدارة قواعد البيانات وخدمات الحاسوب وهي االستضافة عن بعد ألنظمة
التشغيل وتطبيقات الحاسوب وتوفير أنظمة التشغيل المستضافة وتطبيقات الحاسوب من
خالل شبكة اإلنترنت واستئجار مرافق الحوسبة وتخزين البيانات ذات السعة المتغيرة
وتوفير وتطوير وتصميم برامج غير قابلة للتنزيل ويمكن الوصول إليها عبر شبكة
الحاسوب العالمية من أجل إدارة تطبيقات الحاسوب وبناء منصة اإلنترنت للتجارة
اإللكترونية وتصميم وإدارة ورصد منتديات المناقشة عبر االنترنت وإنشاء صفحات
االنترنت المخزنة إلكترونيا للخدمات عبر اإلنترنت وتخزين البيانات واإلعداد والصيانة
بخصوص المواقع على شبكة اإلنترنت ألطراف ثالثة وإدارة المواقع على شبكة
اإلنترنت لآلخرين واستئجار خوادم عبر شبكة اإلنترنت خدمات صيانة وإنشاء
واستضافة موقع على شبكة اإلنترنت ومزود خدمات التطبيقات وهي توفير واستضافة
وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج والمواقع عبر شبكة اإلنترنت وقواعد
البيانات في مجال التجارة اإللكترونية والمدفوعات عبر اإلنترنت وقوائم انتظار األوامر
وتخزين البيانات وتحجيم القدرة الحاسوبية المشتركة وخدمات الرسائل وإحصاء ترتيب
المواقع عبر اإلنترنت بناء على نسبة االستخدام من جانب المستخدمين واستضافة موقع
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على شبكة اإلنترنت يتيح للمستخدمين القدرة على مراجعة مختلف المطبوعات والصور
الفوتوغرافية والصور البيانية والمحتوى الصوتي والفيديو واستخدام قالب مخصص
لتوفير المدخالت واإلعجابات وعدم اإلعجاب والتغييرات والتعديالت واآلراء
واالقتراحات والتعليقات والمشاركة في الشبكات االجتماعية والتجارية والمجتمعية
وخدمات الحاسوب ،وهي إنشاء مجتمع عبر شبكة االنترنت للمستخدمين المسجلين
للمشاركة في المناقشات ،والحصول على التعليقات من أقرانهم ،وتشكيل المجتمعات
االفتراضية واالنخراط في الشبكات االجتماعية في مجال الترفيه وصناعة الترفيه،
وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج وتطبيقات على الخط مباشرة (االنترنت) غير قابلة
للتنزيل للوصول إلى تدفق ملفات الصوت والفيديو واأللعاب والشبكات االجتماعية
والملفات النصية وملفات الوسائط المتعددة وتصميم وتطوير برامج ألعاب الحاسوب
وتوفير االستخدام المؤقت ألدوات تطوير البرامج غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة
(االنترنت) من أجل تصميم وتطوير األلعاب اإللكترونية وتوفير االستخدام المؤقت
لبرامج وتطبيقات على الخط مباشرة (االنترنت) غير قابلة للتنزيل من أجل الولوج إلى
تدفق ملفات الصوت والفيديو واأللعاب والشبكات االجتماعية والملفات النصية وملفات
الوسائط المتعددة وخدمات الدعم الفني وهي استكشاف األخطاء وإصالحها بخصوص
مشكالت برامج ألعاب الحاسوب ومزود خدمة التطبيقات ( )PSAوالذي يضم برامج
لالستخدام فيما يتعلق بالصور المرئية وتحديدًا برمجيات للرسوم المتحركة الرقمية
والمؤثرات الخاصة للصور وألعاب الفيديو والصور المتحركة ومزود خدمات
التطبيقات ( )PSAوالذي يضم برمجيات واجهة برمجة التطبيقات ( )PAIبما في ذلك
برمجيات تدفق وتخزين ومشاركة ألعاب الفيديو والمحتوى البيانات والمعلومات وتوفير
برامج وتطبيقات غير قابلة للتنزيل وتوفير التخزين المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية
على الخط مباشرة (االنترنت) غير القابلة للتنزيل لالستخدام في التخزين المؤقت
للبيانات وتطوير برامج الحاسوب في مجال في تطبيقات الهاتف المحمول ومزود
خدمات التطبيقات وتحديداً استضافة وإدارة وتطوير وصيانة التطبيقات والبرامج
والمواقع على شبكة اإلنترنت في مجال اإلنتاجية الشخصية واالتصاالت الالسلكية
والمتنقلة وتوفير خدمات الدعم الفني بشأن استخدام معدات االتصاالت وإنتاج الفيديو
وبرامج ألعاب الحاسوب وتشكيل مجتمع عبر االنترنت للمستخدمين والمسجلين
للمشاركة في المناقشات ومشاركة المحتوى والصور والفيديو والنصوص والبيانات
والصور واألعمال اإللكترونية األخرى واالنخراط في الشبكات االجتماعية وتوفير
المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بما هو مذكور أعاله والواردة
بالفئة  92دون غيرها.

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

722

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490440

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

92
الفئة  - 92خدمات البرامج والمواقع االلكترونية عبر الشبكة المتعلقة بالنقل ومشاركة
السيارات وتأجير السيارات وشراء السيارات واستئجار السيارات ،توفير برامج غير
قابلة للتنزيل للنقل ومشاركة السيارات وتأجير السيارات وشراء السيارات واستئجار
السيارات يكون أساسها المواقع االلكترونية ،توفير خدمات المعلومات والمشورة
واالستشارات المتعلقة بالخدمات آنفة الذكر ،توفير المعلومات التقنية والمشورة التقنية
واالستشارات التقنية المتعلقة بالخدمات آنفة الذكر ،توفير كافة المعلومات آنفة الذكر
والمساعدة لسائقي المركبات ذات المحركات والركاب عبر أنظمة تحديد المواقع العالمية
ومن خالل تقنية األقمار الصناعية ،تأجير أجهزة تسجيل البيانات.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  --العالمة مرتبطة بالعالمة  922932وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0452404

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:

92
الفئة  - 92جميع الخدمات الواردة بالفئة  92دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 282222
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0449412

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/01/41 :
إسم طالب التسجيل :أحمد مجدى محمد عبد الخالق  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 52 :ش الكرامة  -ش ابو الوفاء  -م السادات  -البساتين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92استشارات هندسية الواردة بالفئة 92

االشتراطات

:

 -التنازل عن البيان التجارى على حدة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444490

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :براند شيرد سيرفيسز ال ال سى  -ش ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 1425 :كوب انترناشيونال درايف  ،سويت ايه  ، 1-كينيساو  ،جورجيا ، 40152
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92الهندسة ،خدمات البرامج الهندسية  ،الهندسة المدنية ،الهندسة المدنية في
صناعة اإلنشاءات الخرسانية ،الهندسة المدنية في المرافق التي تحت األرض وخطوط
األنابيب وأنظمة معالجة المياه ،الهندسة المدنية تحديداً القوالب الهندسية المؤقتة لهياكل
الخرسانة المشكلة ،خدمات هندسة اإلنشاء في مجاالت المرور ،االستشارات في مجال
الهندسة الميكانيكية ،التصميم حسب الطلب والهندسة للمرافق في مجاالت النفط والغاز
والمواد الكيميائية والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،تصميم األنابيب
لألغراض الصناعية ،هندسة وتصميم معدات وأنظمة التشكيل والتدعيم ،هندسة
وتصميم سقاالت األحداث الخاصة تحديدًا المُدرَّجات الكبيرة ومُدرَّجات األلومنيوم
والمتاريس والمسارح والبوابات الدوارة ،هندسة وتصميم معدات وأنظمة السقاالت
والوصول للعمل ،خدمات هندسة اإلنشاء في مجاالت النفط والغاز والمواد الكيميائية
والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،قوالب هندسية مؤقتة حسب الطلب
لتشكيل خرسانة الجسور وأنفاق التنقل وأنفاق التعدين واألرصفة والسدود واألسوار
البحرية وحواجز المد والجزر وهياكل تحويل مسار األنهار ومصانع الطاقة ومرافق
معالجة المياه ومرافق استبقاء المياه والمباني التجارية والصناعية ،هندسة المرافق
الصناعية ،الخدمات الهندسية إلنشاء مصانع معالجة وتنقية المياه ومصانع معالجة
النفايات الصلبة وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني البلدية ،الخدمات الهندسية
تحديداً هندسة أجهزة وأنظمة الوصول المعلقة ،خدمات الهندسة الشرعية ،التحاليل
واألبحاث الصناعية في مجال الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،فحص المرافق
البتروكيميائية ومصانع المواد الكيميائية للتآكل تحت العزل ،خدمات تصميم أنظمة
العزل للمباني والهياكل الصناعية والتجارية ،خدمات كشف وإصالح التسرب ،الهندسة
الميكانيكية ،توفير استخدام مؤقت لتطبيقات برامج أساسها االنترنت محتوية على أنظمة
تتبع للسقاالت لتخطيط وإدارة وإعداد ميزانيات المشاريع ،التدقيق على السالمة لتحسين
سالمة عمال اإلنشاء في مواقع اإلنشاء ،تصميم السقاالت ،خدمات هندسة السقاالت،
الخدمات العلمية والتقنية تحديداً األبحاث والتحاليل العلمية في مجال الهياكل الخرسانية
المصبوبة في قوالب والتصاميم المتعلقة بها ،خدمات أذرع التوصيل بالتدفئة بالكهرباء
والتدفئة بالبخار .الواردة بالفئة  92دون غيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :براند شيرد سيرفيسز ال ال سى  -ش ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 1425 :كوب انترناشيونال درايف  ،سويت ايه  ،1 -كينيساو  ،جورجيا ، 40152
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92الهندسة ،خدمات البرامج الهندسة  ،الهندسة المدنية الهندسية المدنية في
صناعة اإلنشاءات الخرسانية ،الهندسة المدنية في المرافق التي تحت األرض وخطوط
األنابيب وأنظمة معالجة المياه ،الهندسة المدنية تحديداً القوالب الهندسية المؤقتة لهياكل
الخرسانة المشكلة ،خدمات هندسة اإلنشاء في مجاالت المرور ،االستشارات في مجال
الهندسة الميكانيكية ،التصميم حسب الطلب والهندسة للمرافق في مجاالت النفط والغاز
والمواد الكيميائية والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،تصميم األنابيب
لألغراض الصناعية ،هندسة وتصميم معدات وأنظمة التشكيل والتدعيم ،هندسة
وتصميم سقاالت األحداث الخاصة تحديدًا المُدرَّجات الكبيرة ومُدرَّجات األلومنيوم
والمتاريس والمسارح والبوابات الدوارة ،هندسة وتصميم معدات وأنظمة السقاالت
والوصول للعمل ،خدمات هندسة اإلنشاء في مجاالت النفط والغاز والمواد الكيميائية
والطاقة والتعدين ومعالجة مياه الصرف الصحي ،قوالب هندسية مؤقتة حسب الطلب
لتشكيل خرسانة الجسور وأنفاق التنقل وأنفاق التعدين واألرصفة والسدود واألسوار
البحرية وحواجز المد والجزر وهياكل تحويل مسار األنهار ومصانع الطاقة ومرافق
معالجة المياه ومرافق استبقاء المياه والمباني التجارية والصناعية ،هندسة المرافق
الصناعية ،الخدمات الهندسية إلنشاء مصانع معالجة وتنقية المياه ومصانع معالجة
النفايات الصلبة وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني البلدية ،الخدمات الهندسية
تحديداً هندسة أجهزة وأنظمة الوصول المعلقة ،خدمات الهندسة الشرعية ،التحاليل
واألبحاث الصناعية في مجال الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب ،فحص المرافق
البتروكيميائية ومصانع المواد الكيميائية للتآكل تحت العزل ،خدمات تصميم أنظمة
العزل للمباني والهياكل الصناعية والتجارية ،خدمات كشف وإصالح التسرب ،الهندسة
الميكانيكية ،توفير استخدام مؤقت لتطبيقات برامج أساسها االنترنت محتوية على أنظمة
تتبع للسقاالت لتخطيط وإدارة وإعداد ميزانيات المشاريع ،التدقيق على السالمة لتحسين
سالمة عمال اإلنشاء في مواقع اإلنشاء ،تصميم السقاالت ،خدمات هندسة السقاالت،
الخدمات العلمية والتقنية تحديداً األبحاث والتحاليل العلمية في مجال الهياكل الخرسانية
المصبوبة في قوالب والتصاميم المتعلقة بها ،خدمات أذرع التوصيل بالتدفئة بالكهرباء
والتدفئة بالبخار .الواردة بالفئة  92دون 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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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409240

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/24 :
إسم طالب التسجيل :محمد عباس عبد العظيم  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 25 :شارع الفريق محمد ابراهيم  -المنطقة السابعة  -مدينة نصر
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92خدمات التصميمات الهندسية و استشاراتها

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
كال على حدى
الحروف بي سي اى I Y
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405215

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/19 :
إسم طالب التسجيل :انجرسول  -راند كمبانى  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي
العنــــــــــــــــــوان - 400 :دي بيوني ستريت ,ديفيدسون  ,نورث كاروالينا  , 24044الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات
التحاليل الصناعية وخدمات األبحاث الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر؛ الخدمات التقنية ،وهي تقديم االستشارات فيما يتعلق بتصميم الضاغطات،
ومثاقب الصخور ،وآالت معالجة عجينة الورق [لباب الخشب] ،وآالت إنشاء الطرق
وحفر األراضي وآالت القطع الهيدروليكية حسب طلب و /أو مواصفات اآلخرين؛
االستشارات التقنية في مجال تصميم الضاغطات ،ومثاقب الصخور ،وآالت معالجة
عجينة الورق [لباب الخشب] ،وآالت إنشاء الطرق وحفر األراضي وآالت القطع
الهيدروليكية؛ خدمات االستشارات الهندسية واالستشارات التقنية في مجال معدات
مناولة المواد؛ التحليل الكيميائي والتحليل المعدني [الفلزي] لمعدات التدفئة وتكييف
الهواء؛ تحليل متطلبات التدفئة وتكييف الهواء حسب طلب اآلخرين عن طريق
الكمبيوتر؛ والخدمات االستشارية في مجال متطلبات التدفئة وتكييف الهواء؛ في الفئة
"92

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 :

0404142

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :المجلس الوطنى لالعتماد  -وزارة التجاره والصناعه  -جهه حكومية
العنــــــــــــــــــوان :برج رياض المعادى كورنيش المعادى
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92االستشارات الواردة بالفئه 92

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400400

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/20 :
إسم طالب التسجيل :أمازون تكنولوجيز  ،انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 910 :تيرى افنيو ان  ،ستايل ،واشنطن  ، 44104الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير موقع إلكتروني متضمن تكنولوجيا تخول
المستخدمين مراقبة أنظمة المنزل الذكي والتحكم بها عن بعد ،التخزين اإللكتروني
للوسائط اإللكترونية وبالتحديد بيانات الصور والنصوص والصوت والصورة ،توفير
برامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل لتسجيل ومشاهدة وتخزين ومشاركة وتحليل
الصوت والفيديو على الخط مباشرة ،توفير اإلستخدام المؤقت للبرامج على الخط
مباشرة غير قابلة للتنزيل للتحكم بأنظمة تشغيل المنزل اآللية وبالتحديد اإلضاءة
واألجهزة والتدفئة ووحدات التكييف واإلنذارات وغيرها من معدات األمن ومعدات
مراقبة المنزل ،خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث عن العيوب لمعالجتها
على شكل تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب ،خدمات الدعم
لتكنولوجيا الحاسوب وبالتحديد خدمات مكتب المساعدة ،خدمات الدعم التقني وبالتحديد
خدمات البحث عن عيوب برامج الحاسوب ،خدمات البرامج كخدمة ( )SPPSمتضمنة
برامج الحاسوب لتسهيل فعالية الطاقة في أنظمة التحكم بتوصيل الطاقة وأنظمة التحكم
بالبيئة ،خدمات البرامج كخدمة ( )SPPSمتضمنة برامج الحاسوب لإلستخدام مع
أجهزة مرتبطة بشبكة للمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي للبيئات السكنية والتجارية
والبيئات المتعلقة بالسيارات والمركبات التي توفر مشاركة ونقل البيانات والمعلومات
بين هذه األجهزة ،تطبيقات مزود الخدمة ( )PSAمتضمنة برامج واجهة برمجة
التطبيقات ( )PAIللمراقبة البيئية والتحكم والتشغيل اآللي ،البرامج الغير القابلة للتنزيل
لإلتصال وتشغيل وإدارة أجهزة المطبخ مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء (،)I Y
توفير تقارير على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل متعلقة باستهالك الطاقة في المباني
والمنازل السكنية والواردة بالفئة  92دون غيرها.

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة 992882
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404011

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة ديزينز للتصميمات ( -ش.ذ.م.م )  -شركة ذات مسئوليه محدوده قانون 154
لسنة 41
العنــــــــــــــــــوان 0 :شارع عبد المنعم رياض  -المهندسين  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92تصميم الديكورات الوارد بالفئه رقم 92

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 :

0404045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :ورلد تريد كومبانى  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 4199 :مجاورة  - 4ش كورنيش المعراج  -المعراج العلوى  -البساتين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات بالفئه رقم 92

االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كيو اى  EYكال على حدى وفى الوضع العادى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404245

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:

92
الفئة  - 92توفير البرامج غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة وبالتحديد برامج
االتصاالت للنشر االلكترونى وتبادل البيانات والصوت والفيديو والصور والرسومات
عبر الحاسوب والهاتف النقال والمحمول وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية  ،توفير
على الخط مباشرة البرامج غير القابلة للتنزيل لمعالجة الصور والرسومات والصوت
والفيديو والنصوص  ،توفير على الخط مباشرة البرامج غير القابلة للتنزيل للنشر
(االلكترونى) ومشاركة الفيديوهات  ،توفير على الخط مباشرة  ،البرامج لمراقبة
المنازل والمكاتب وغيرها من المرافق  ،توفير على الخط مباشرة بيئة شبكية تضم نقنية
تمكن المستخدمين من مشاركة ونشر البيانات  ،والواردة بالفئة  92دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404202

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:

92
الفئة  - 92خدمات المنصات كخدمة ( )AffSالتي تضم منصات برامج الحاسوب
الستخدامها مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي ،خدمات
البرامج كخدمة ( )SffSالتي تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة
المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي ،تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج
واجهة برمجة التطبيقات ( )PAIألنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل
اآللي ،خدمات المنصات كخدمة ( )AffSالتي تضم برامج حاسوب الستخدامها في
توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء ( ،)I Yخدمات
البرامج كخدمة ( )SffSالتي تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة
وإدارة األجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة ،خدمات المنصات كخدمة
( )AffSالتي تضم برامج حاسوب الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة
اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء ( ،)I Yخدمات البرامج كخدمة ( )SffSالتي
تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج ومراقبة وإدارة األجهزة االلكترونية
االستهالكية المتصلة بالشبكة ،خدمات تطبيقات مزود الخدمة ( )PSAوالتي تضم
برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل وإدارة أجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم
الصوتي وبالتحديد األجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي ممكن
التحكم بها صوتيا ،توفير على الخط مباشرة تطبيقات البرامج األمنية ومكافحة السرقات
غير القابلة للتنزيل والتي تقوم بإعالم المستخدمين عن االبواب والشبابيك المفتوحة وتقم
بإعالم المستخدمين بالزوار على باب بيتهم وتقوم بتشغيل كاميرات الفيديو ،توفير على
الخط مباشرة تطبيقات غير قابلة للتنزيل تتيح للمستخدمين التعرف والتواصل مع
االشخاص على باب بيتهم ،تطبيقات البرامج لألوامر الصوتية لتخصيص وتعزيز
واضفاء الطابع الشخصي على تطبيقات الحاسوب المتصلة سحابيا والتي ممكن التحكم
بها صوتيا ،خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن
المستخدمين من التحكم بأنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي،
خدمات الحاسوب بالتحديد توفير بوابة الكترونية تضم تقنية تمكن المستخدمين من
التفاعل عن بعد مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي ،توفير
البرامج على الخط مباشرة (االنترنت) القابلة للتنزيل لتسجيل وإظهار وتخزين
ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت ،توفير االستخدام المؤقت على الخط
مباشرة (االنترنت) لبرامج غير قابلة للتنزيل إلدارة ونقل البيانات ،تصميم وتطوير
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أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب ،استضافة موقع الكتروني لتخزين البيانات
الكترونيا ،مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق االتصال عن بعد لضمان حسن سير
العمل ،مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد لضمان حسن سير العمل،
تركيب وصيانة وإصالح برامج الحاسوب ،خدمات التخزين والتسجيل السحابي
وبالتحديد توفير خدمات مزود االستضافة السحابية وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج
الحوسبة السحابية غير القابلة للتنزيل الستخدامها في التخزين االلكتروني للبيانات،
التخزين االلكتروني للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والصوت
وبيانات الفيديو ،توفير على الخط مباشرة تطبيق قائم على االنترنت وغير قابل للتنزيل
لتمكين المستخدمين من مشاركة الفيديو ،توفير بيئة شبكية على الخط مباشرة تضم تقنية
تمكن المستخدمين من مشاركة البيانات ،توفير االستخدام المؤقت برامج على الخط
مباشرة وغير قابلة للتنزيل لتسجيل وإظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات ،خدمات
دعم تقنية المعلومات وبالتحديد البحث عن العيوب والمشاكل في برامج الحاسوب
لعالجها ،توفير الدعم الفني وبالتحديد مراقبة االعمال التكنولوجية ألنظمة الشبكات
الحاسوبية ،خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر ،البحث
واسترجاع المعلومات والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب
للغير والواردة بالفئة  92دون غيرها.
االشتراطات

:

----
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440544

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :تامر رمضان حسنى محمد  -اى نتورك سيلوشنز  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان B :اوراسكوم  -شريحة  4 - 5اكتوبر اول  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

92
الفئة  - 92جميع خدمات الفئة رقم 92

:
االشتراطات
العالمة كال على حدى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن مقاطع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة صينية
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92األبحاث التقنية ،المعلومات عن األحوال الجوية ،إختبار كفاءة المركبات
على الطرق ،إستشارات تكنولوجيا المعلومات [ ، ]IYحوسبة سحابيةـ تصميم أنظمة
كمبيوتر ،تصميم برامج كمبيوتر ،تحديث برامج الكمبيوتر ،البرمجيات كخدمة
(برمجيات الترخيض) ،خدمات الخرائط ،توفير محركات البحث لإلنترنت و كل هذه
الخدمات واردة بالفئة  92وال ترد ضمن فئات اخري.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 928928
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440402

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/14 :
إسم طالب التسجيل :سايك موتور انترناشيونال كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :رووم  924اتش  144 -ييشينغ روود  -الصين (شنغهاى) بايلوت فرى تراد زوون -
شنغهاى  -الصين
فئـــات العــــــالمة92 :
الفئة  - 92األبحاث التقنية ،المعلومات عن األحوال الجوية ،إختبار كفاءة المركبات
على الطرق ،إستشارات تكنولوجيا المعلومات [ ، ]IYحوسبة سحابية ـ تصميم أنظمة
كمبيوتر ،تصميم برامج كمبيوتر ،تحديث برامج الكمبيوتر ،البرمجيات كخدمة
(برمجيات الترخيض) ،خدمات رسم الخرائط ،توفير محركات البحث لإلنترنت و كل
هذه الخدمات واردة بالفئة  92وال ترد ضمن فئات اخري.
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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:

92
الفئة  - 92خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير موقع إلكتروني متضمن تكنولوجيا تخول
المستخدمين مراقبة أنظمة المنزل الذكي والتحكم بها عن بعد ،التخزين اإللكتروني
للوسائط اإللكترونية وبالتحديد بيانات الصور والنصوص والصوت والصورة ،توفير
برامج على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل لتسجيل ومشاهدة وتخزين ومشاركة وتحليل
الصوت والفيديو على الخط مباشرة ،توفير اإلستخدام المؤقت للبرامج على الخط
مباشرة غير قابلة للتنزيل للتحكم بأنظمة تشغيل المنزل اآللية وبالتحديد اإلضاءة
واألجهزة والتدفئة ووحدات التكييف واإلنذارات وغيرها من معدات األمن ومعدات
مراقبة المنزل ،خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث عن العيوب لمعالجتها
على شكل تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب ،خدمات الدعم
لتكنولوجيا الحاسوب وبالتحديد خدمات مكتب المساعدة ،خدمات الدعم التقني وبالتحديد
خدمات البحث عن عيوب برامج الحاسوب ،خدمات البرامج كخدمة ( )SPPSمتضمنة
برامج الحاسوب لتسهيل فعالية الطاقة في أنظمة التحكم بتوصيل الطاقة وأنظمة التحكم
بالبيئة ،خدمات البرامج كخدمة ( )SPPSمتضمنة برامج الحاسوب لإلستخدام مع
أجهزة مرتبطة بشبكة للمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي للبيئات السكنية والتجارية
والبيئات المتعلقة بالسيارات والمركبات التي توفر مشاركة ونقل البيانات والمعلومات
بين هذه األجهزة ،تطبيقات مزود الخدمة ( )PSAمتضمنة برامج واجهة برمجة
التطبيقات ( )PAIللمراقبة البيئية والتحكم والتشغيل اآللي ،البرامج الغير القابلة للتنزيل
لإلتصال وتشغيل وإدارة أجهزة المطبخ مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء (،)I Y
توفير تقارير على الخط مباشرة غير قابلة للتنزيل متعلقة باستهالك الطاقة في المباني
والمنازل السكنية والواردة بالفئة  92دون غيرها.

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  229228وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440054

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:

92
الفئة  - 92جميع الخدمات الواردة بالفئه  92دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0140244

بتاريــــــــــــــــــخ 2004/00/25 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الفريدة للوجبات السريعة  -شركة اردنية
العنــــــــــــــــــوان :ص .ب  - 5الرمز البريدى  14152الفحيص  -المملكة االردنية الهاشمية
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات توفير الطعام والشراب  -خدمات المطاعم بالفئة رقم 94
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0204424

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/00/10 :
إسم طالب التسجيل :شركة سجانا للتجارة واالستثمار التجارى المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية
العنــــــــــــــــــوان :صندوق بريد  5294جدة  ، 21504 ،المملكة العربية السعودية
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات توفير االطعمة والمشروبات وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم 94
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0240504

بتاريــــــــــــــــــخ 2012/10/22 :
إسم طالب التسجيل :محمد حمود الشايع (ذ.م.م)  -شركه ذات مسؤليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
الكويت
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب  .141الصفاه ,14002,الكويت
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات توفير الطعام والشراب و خدمات المطاعم الواردة بالفئة رقم 94

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالصورة
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0244450

بتاريــــــــــــــــــخ 2019/09/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة الضحى للمواد الغذائية ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان:
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات توفير االطعمة والمشروبات خدمات االيواء المؤقت بالفئة رقم 94

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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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0420444

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/12/14 :
إسم طالب التسجيل :ربيع فخر الدين  -فردى  -لبنانى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع السفارة الكويتية  -بناية يعقوبيان  -الطابق الثانى  -بيروت  -لبنان
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات توقير األطعمة والمشروبات  -االيواء المؤقت  -مكاتب تأمين اإلقامة
( الفنادق والنزل )  -تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة حجز أماكن االقامة المؤقتة  -إيواء
الحيوانات  -خدمات الحانات ( البارات )  -إيواء الحيوانات  -حجز النزل  -النزل -
تأجير المباني المتنقلة  -المقاهى  -الكافتيريات  -خدمات مخيمات العطالت ( أماكن
إقامة )  -توفير تسهيالت اراضى المخيمات  -المطاعم المؤقتة او المتنقلة ( الكانتينات )
 التزويد بالطعام والشراب  -تأجير أجهزة الطهى  -دور الحضانة النهارية  -خدماتمخيمات العطالت ( أماكن إقامة )  -بيوت االعتكاف  -أماكن إقامة السياح  -الحجز في
الفنادق  -النزل  -الفنادق الصغيرة ( الموتيالت )  -توفير تسهيالت اراضى المخيمات -
تأجير الكراسى والموائد وبياضات الموائد واالوانى الزجاجية  -تاجير اجهوة الطهى -
تاجير أجهزة توزيع مياه الشرب  -تاجير غ رف االجتماعات  -تاجير أماكن اإلقامة
المؤقتة  -تاجير الخيم  -تاجير المباني المتنقلة  -حجز أماكن اإلقامة المؤقتة  -المطاعم -
مطاعم الخدمة الذاتية  -بيوت االعتكاف  -مطاعم الخدمة الذاتية  -مطاعم تقديم الوجبات
الخفيفة  -أماكن إقامة السياح وجميع الخدمات الواردة بالفئة 94

االشتراطات

:

التنازل عن رسم الممرة في الوضع العادى

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

746

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0492445

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة تريو لألغذية والمشروبات  -روسترى ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 94 :طريق الحرية  -قسم العطارين  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94مطعم وكافيه شوب الوارد بالفئة  94دون غيرها

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

747

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/15 :
إسم طالب التسجيل :العربيه للتنميه واإلسكان ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مبنى  0Bبتجمع كابيتال ايزيس بارك بالقطعه رقم ( )14،15المحور المركزى  -مدينة
الشيخ زايد  -مدينة  4اكتوبر  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة94 :
الفئة  - 94جميع خدمات الفئه 94

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

748

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490042

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/24 :
إسم طالب التسجيل :أحمد شحاته أحمد شحاته  -نورانسى النشاء وادارة المطاعم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الحى االول  -المجاوره الثانية  -قطعه رقم  - 495بدروم بالدور االول  4 -أكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة رقم 94

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

749

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490404

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 العــــــالمة94 :
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئة 94
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

750

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440040

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/11/14 :
إسم طالب التسجيل :محمد احمد توفيق خليفة  -كافتيريا وصاية  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع المحموديه  -أمام بيت الرحمه بملك ثروت فخرى مسعد ثان سوهاج  -سوهاج
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات المطاعم الوارده بالفئه رقم 94

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

751

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409140

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 العــــــالمة94 :
الفئة  - 94خدمات المطاعم المقاهى الكافيتريات مطاعم الوجبات الخفيفه حانات القهوة
حانات الشاى بيوت الشاى وخدمات مطاعم الطلبات الخارجية خدمات التزويد بالطعام
والشراب خدمات تحضير الطعام والشراب خدمات المشروبات بالفئة 94

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

752

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

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 مرتفاعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المبنى
التجارى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة94 :
الفئة  - 94خدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات االيواء المؤقت وجميع
الخدمات الواردة بالفئه  94دون غيرها
:
االشتراطات
العالمة كال على حدة

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

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

753

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404190

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 العــــــالمة94 :
الفئة  - 94خدمات توفير االطعمه والمشروبات وخدمات االيواء المؤقت وجميع
الخدمات الواردة بالفئه  94دون غيرها
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن كلمات
:
االشتراطات
العالمة كال على حدى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 929299

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

754

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/10 :
إسم طالب التسجيل :شركة ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :السراج مول  4 -مدخل ( - )4 - 5شقة رقم ( -) 104 - 102مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94مطعم وكافى شوب الوارد بالفئة رقم 94

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

755

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400414

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/20 :
إسم طالب التسجيل :شركة اربياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم (ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :السراج مول ( )4مدخل ( )4 ،5شقة رقم ( - )104 ، 102مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة رقم 94

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

756

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400550

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/02 :
إسم طالب التسجيل :ابراهيم سامى احمد على عطيه  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الرحاب  -مجموعه  41فيال  40التجمع االول  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94مطعم كشرى الوارد بالفئه 94

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

757

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400551

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/02 :
إسم طالب التسجيل :ابراهيم سامى احمد على عطيه  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الرحاب  -مجموعه  41فيال  40التجمع االول  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94مطعم كشرى الوارد بالفئه 94

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

758

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :عالء الدين عباس مسعد الحمامى  -صاحب منشأه فردية بأسم كيان  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 12 :شارع النيل االبيض  -ميدان لبنان  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئة 94

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

759

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400400

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :عالء الدين عباس مسعد الحمامى  -صاحب منشأه فردية بأسم كيان  -مصري
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 12 :شارع النيل االبيض  -ميدان لبنان  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئة 94

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

760

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400401

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :عالء الدين عباس مسعد الحمامى  -منشأه فردية بأسم كيان  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 12 :ش النيل األبيض  -ميدان لبنان  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئة 94

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

761

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400445

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :محمد عويس على رضوان  -فرد  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :نقابه الزراعيين من شارع احمد عرابى بملك نقابه المهن الزراعيه بنى سويف  -مدينه
بنى سويف
فئـــات العــــــالمة94 :
الفئة  - 94فندق ومطعم بالفئة 94

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

762

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404454

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/15 :
إسم طالب التسجيل :شركة سميراميس للفنادق ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 1100 :شارع كورنيش النيل  -جاردن سيتى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94فنادق بالفئة 94

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

763

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404094

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

94
الفئة  - 94خدمات توفير األطعمة والمشروبات ؛ االيواء المؤقت ؛ خدمات الفنادق التي
تشمل برنامج جوائز تحفيزي  :حجوزات الفنادق .الواردة بالفئة  94دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  --العالمة مرتبطة بالعالمة  889222وغيرها

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

764

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404424

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/09 :
إسم طالب التسجيل :اسامة خليل شكرى  -معرض سيارات اوتو كالس  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 20 :شارع حمودة  -ناصية شارع توتنجى  -حدائق حلوان  -محافظة حلوان
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94خدمات المطاعم والكافيهات الواردة بالفئة 94

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

765

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440459

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/12 :
إسم طالب التسجيل :ايه ان الدارة المطاعم  --شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 14/142 :من شارع  104المعادي  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئه 94

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

766

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440550

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:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئه 94

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

767

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

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
العنــــــــــــــــــوان 104 :شارع السادات (سلطان سابقا) من ترعة المنصورية  -كفر الجبل  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة94 :
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 94

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

768

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440055

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:

94
الفئة  - 94جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 94

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

769

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0492425

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة االستاذ الدكتور أشرف محمد كريم وشريكتة  -القاهرة الجديدة للخدمات الطبية
واالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :بركة لسبع  -غرب شارع مصطفى كامل امام مدرسة  /المؤسسة االبتدائية ملك محمد
محمود كريم  -مركز بركة السبع  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة99 :
الفئة  - 99الخدمات الطبية الواردة بالفئة  99دون غيرها
االشتراطات
التجارى

:

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

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

770

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0490409

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/02/21 :
إسم طالب التسجيل :ايمن عبد الحى ايوب ابراهيم  -مركز طفلى لالطفال  -فردى  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -منطقة الخدمات  - 94ميديكال بارك 2
فئـــات العــــــالمة:

99
الفئة  - 99خدمات طبية بالفئة 99

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

771

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404149

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 العــــــالمة99 :
الفئة  - 99الخدمات الطبية خدمات بيطرية الرعايه الصحيه والتجميليه للبشر او
الحيوانات الزراعه والبستنه والغابات وجميع الخدمات الواردة بالفئه  99دون غيرها
:
االشتراطات
العالمة كال على حدى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن كلمات

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

772

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404191

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :سامكريت مصر للتنميه العمرانية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مشروع مرتفاعات االهرام  /الكيلو  22طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المبنى
التجارى  -جيزة
فئـــات العــــــالمة99 :
الفئة  - 99الخدمات الطبيه خدمات بيطريه الرعايه الصحيه والتجميليه للبشر او
الحيوانات الزراعه والبستنه والغابات وجميع الخدمات الواردة بالفئه  99دون غيرها
منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
كلمات العالمة كال على حدى  --العالمة مرتبطة بالعالمة 929292

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

773

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400411

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :االطباء المتحدون لعالج الخصوبه والحقن المجهرى  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان1 :ش السعاده مصر الجديدة روكس القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

99
الفئة  - 99مركز اطفال انا بيب الفئة  99دون 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

774

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404002

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  -طيبه رنين للتجارة والصناعة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :ابراج سفنكس  -الطابق االرضي  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة99 :
الفئة  - 99جميع خدمات الفئة 99
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

775

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440059

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:

99
الفئة  - 99جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 99

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

776

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441159

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/25 :
إسم طالب التسجيل :مستشفى العربى  -شركة مساهمه ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان 19 :شارع عبد العزيز عيسى  -المنطقه التاسعه  -مدينة نصر  -محافظة القاهره
فئـــات العــــــالمة:

99
الفئة  - 99مستشفى الوارد بالفئة  99دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان  -العالمة مرتبطة مع العالمة 922932

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

777

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0441414

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/12/05 :
إسم طالب التسجيل :كريم حاتم محمد جمال الدين  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 1104 :كورنيش النيل  -قسم قصر النيل  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

99
الفئة  - 99جميع الخدمات الواردة بالفئه  99دون غيرها

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

778

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0442400

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/12/20 :
إسم طالب التسجيل :اسالم حمدى احمد شعبان  -فردى  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان4 :شارع محمد ذكى من شارع زغلول  -مشعل  -الهرم
فئـــات العــــــالمة:

95
الفئة  - 95مكتب محاماه الوارد بالفئة 95

االشتراطات

:

التنازل عن البيانات التجارية

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

779

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404001

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه  -طيبه رنين للتجارة والصناعة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :ابراج سفنكس  -الطابق االرضي  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية  -الهرم -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة95 :
الفئة  - 95جميع خدمات الفئة 95
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

780

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404104

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/29 :
إسم طالب التسجيل :أمير محمد مرغنى خيرى  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 5 :شارع كمال حسن على  -مساكن شيراتون  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

95
الفئة  - 95الخدمات القانونية الواردة بالفئة رقم 95

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

781

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404204

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:

95
الفئة  - 95خدمات المراقبة وامن المنازل  ،خدمات النصح واالستشارات والمعلومات
المتعلقة بالمراقبة المنازل وامن المنازل ،المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية
للعقارات السكنية والتجارية  ،توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم  ،خدمات
االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات المرافية وامن المنازل  ،توفير موقع
الكترونى يضم معلومات متعلقة باالمن ومنع الجرائم  ،خدمات التواصل االجتماعى
والواردة بالفئة  95دون غيرها.

االشتراطات

:

----

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

782

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:

95
الفئة  - 95الخدمات القانونية ،الخدمات االمنية للحماية المادية للممتلكات الملموسة
واالفراد ،الخدمات الشخصية واالجتماعية التي يقدمها االخرون لتلبية حاجات االفراد،
الخدمات القانونية وبالتحديد تسجيل أسماء النطاق ،الخدمات القانونية وبالتحديد ترخيص
برامج الحاسوب ،خدمات البحوث القانونية ،ادارة الملكية الفكرية ،وكاالت المباحث،
التحقيقات في الخلفيات الشخصية ،التحكيم  ،الوساطة ،تفتيش الحقائب ألغراض أمنية،
خدمات الجنائز ،خدمات حرق جثث الموتى ،تأجير المالبس ،خدمات توقعات االبراج،
خدمات وكاالت التبني ،خدمات المواعدة ،خدمات المرافقة ،مجالسة االطفال ،خدمات
المجالسة المنزلية ،مجالسة الحيوانات األليفة ،توفير المعلومات في مجال علم االنساب،
خدمات مراقبة أمن المنازل ،خدمات النصح واالستشارات والمعلومات المتعلقة بمراقبة
أمن المنازل ،خدمات المراقبة االلكترونية واألمنية للعقارات التجارية والسكنية ،توفير
المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم ،توفير موقع الكتروني يضم معلومات حول
االمن ومنع الجرائم ،خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة ،خدمات التواصل
االجتماعي في مجال الترفيه واأللعاب ،خدمات التواصل االجتماعي التي تتيح
للمستخدمين المشاركة في اللعب على الخط مباشرة وااللعاب على الخط مباشرة،
خدمات التواصل االجتماعي وبالتحديد توفير البيئات االفتراضية والتي تمكن
المستخدمين من التفاعل من خالل االلعاب االجتماعية وااللعاب المتعددة الالعبين
واللعب المشترك ،توفير بوابة موقع الكتروني لالنخراط في خدمات التواصل
االجتماعي ،توفير االخبار والمعلومات والتعليقات في مجال خدمات التواصل
االجتماعي ،خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة وبالتحديد تسهيل التفاعل
االجتماعي بين االفراد والتعارف االجتماعي والعثور على أشخاص لهم اهتمامات
وخلفيات مشتركة ،توفير بوابة على الخط مباشرة لالنخراط في خدمات التواصل
االجتماعي من خالل المجتمعات االفتراضية والواردة بالفئة  95دون غيرها.

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 839323

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

783

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440054

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:

95
الفئة  - 95جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 95

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

784

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0422140

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/04/24 :
إسم طالب التسجيل :معتز نجيب محمد عوض  -ميتال مكس لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع فكرى زاهر  -ملك مجدى سعد محمد عوض  -قسم ثان مركز دمياط  -دمياط
فئـــات العــــــالمة:

4-4
الفئة  - 4جميع منتجات الفئة 4
الفئة  - 4جميع منتجات  4الفئة ماعدا ماكينات حالقة الذقن وامواس ماكينات الحالقه
ومعدات حالقة الذقن والعلب والكاسيت والخراطيش الخاصه بحالقة الذقن كلها تحتوى
على امواس واجزاء لوازم المنتجات المذكوره

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 828892

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

785

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404441

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فردى -
مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

14 - 12 -11
الفئة  - 11منتجات الفئة 11
الفئة  - 12منتجات الفئة 12
الفئة  - 14منتجات الفئة 14

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

786

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

9 - 2 -1
الفئة  - 1منتجات الفئة1
الفئة  - 2منتجات الفئة 2
الفئة  - 9منتجات الفئة 9

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

787

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404442

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فردى -
مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

14 - 15 -19
الفئة  - 19منتجات الفئة 19
الفئة  - 15منتجات الفئة 15
الفئة  - 14منتجات الفئة 14

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة  992838وغيرها

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

788

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404492

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :شربات سيد عرابى بربرى  -الندى لتوريد الورقيات واالستيراد  -مصري  -فرد
العنــــــــــــــــــوان10 :ش عمر بن الخطاب  -محطة المصليه  -المرج  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

14 - 5 -4
الفئة  - 4المناديل الورقية المعطرة الواردة بالفئة 4
الفئة  - 5الحفاظات الواردة بالفئة  ( 5االطفال  -كبار )
الفئة  - 14المناديل الورقية الواردة بالفئة 14

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

789

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494414

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/04 :
إسم طالب التسجيل :مصر المحروسة لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 9 :شارع حسين المعمار  -ميدان محمد فريد  -الدور الساس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

40 - 44 -14
الفئة  - 14مطبوعات الشركة الواردة بالفئة 14
الفئة  - 44االستثمار العقارى الوارد بالفئة 44
الفئة  - 40المقاوالت العامة الواردة بالفئة 40

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 999298

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

790

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فردى -
مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

14 - 14 -10
الفئة  - 10منتجات الفئة 10
الفئة  - 14منتجات الفئة 14
الفئة  - 14منتجات الفئة 14

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

791

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  10دون غيرها
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  14دون غيرها
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  44دون 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

792

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409009

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

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

793

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409049

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

:
االشتراطات
العالمة كال على حدى

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

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

794

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409042

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

795

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنمية مصر  -ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

796

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
اوراسكوم دى اى TXTTITH E Y

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

797

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

798

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

799

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 10
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة 10
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

800

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409049

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

:
االشتراطات
الهرم والبيان التجارى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن رسم

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

801

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409005

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة  15دون غيرها
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  14دون غيرها
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  44دون 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

802

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
مقطعى العالمة كال على حدة  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  892998وغيرها

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

803

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409000

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة  15دون غيرها
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  14دون غيرها
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  44دون غيرها

االشتراطات
على حدى

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن رسم اللمبة ومقطعى العالمة كال

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

804

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
البيانات التجارية  --العالمة مرتبطة بالعالمة  892998وغيرها

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

805

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن كلمات
:
االشتراطات
العالمة والبيان التجارى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 892998

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

806

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409041

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن كلمات
:
االشتراطات
العالمة والبيان التجارى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 892998

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

807

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409042

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
البيانات التجارية وكلمات العالمة كال على حدة  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  892998وغيرها

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

808

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
مقطعى العالمة كال على حدى  --العالمة مرتبطة بالعالمة  892998وغيرها

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

809

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن الشكل -
:
االشتراطات
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  892998وغيرها

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

810

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن
:
االشتراطات
ليموزين  LCHTYTCEYفي الوضع العادى  --العالمة مرتبطة بالعالمة  892998وغيرها

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

811

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  892998وغيرها

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

812

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --العالمة مرتبطة
:
االشتراطات
بالعالمة  892998وغيرها

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

813

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

:
االشتراطات
 892998وغيرها

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى  --العالمة مرتبطة بالعالمة

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

814

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0409040

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :شارع  24يوليو  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14 -15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 15
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

:
االشتراطات
العالمة رقم 892998

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

815

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409004

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنمية مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

816

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409041

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/00 :
إسم طالب التسجيل :شركه اوراسكوم للتنميه مصر ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 140 :ش  24يوليو  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 40 -14
الفئة  - 14جميع المنتجات الواردة بالفئة 14
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44

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

817

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405040

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :اتش كيو برو  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :قطعه  / 29 /2أ  -وحده رقم  - P 22مول المستقبل  -المحور المركزى  4 -أكتوبر -
الجيزة
فئـــات العــــــالمة20 - 11 :
الفئة  - 11الكاتل و السخان الوارد بالفئه  11دون غيرها
الفئة  - 20المكاتب الخشبيه الوارده بالفئه  20دون غيرها
:
االشتراطات
الحروف كال على حدة

 -منح الطالب حق خاص على االلوان 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

818

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440504

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 زايدفئـــات العــــــالمة21 - 11 :
الفئة  - 11النجف واالباليك بالفئة رقم 11
الفئة  - 20االثاثات الخشبية الواردة بالفئة رقم 20
االشتراطات

:

التنازل عن رسم التاج

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

819

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

22 - 21 -20
الفئة  - 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 20
الفئة  - 21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 21
الفئة  - 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 22

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

820

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404445

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

25 - 29 -24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 29جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 29
الفئة  - 25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 25

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

821

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405141

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/19 :
إسم طالب التسجيل :مريم ابراهيم احمد وشريكتها  -بروفيشنال تيم  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 42 :شارع خان أبو طاقية  -الجمالية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24 - 25
الفئة  - 25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة 25
الفئة  - 24االدوات الرياضية الواردة بالفئة 24

االشتراطات

:

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

822

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

24 - 20 -24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 20
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

823

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0450055

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/10 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الهندسية للصناعات االلكترونية والتكنولوجية  -ديكيوتك مصر ش م م  -شركة
مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطعة رقم  4بلوك  - 12002المنطقة الصناعية باالمتداد الشمالى  -مدينة العبور -
القليوبية
فئـــات العــــــالمة11 - 4 -2 :
الفئة  - 2حبر طباعة وتصوير بالفئة 2
الفئة  - 4جميع منتجات الفئة 4
الفئة  - 11اجهزة لالنارة بالفئة 11

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

824

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440105

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/00 :
إسم طالب التسجيل :بولس بولس صليب دميان  -فردى  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع نداء االسالم الصفطاوى  -ارض اللواء  -العجوزة
فئـــات العــــــالمة:

40 - 24
الفئة  - 24معجون الصلصة  ،سمنة  ،زبدة  ،جبن  ،زيوت والدهون الصالحة لالكل
بقول محفوظة مخلالت  ،مربيات  ،وخضروات المجففة بالفئة 24
الفئة  - 40الصلصة وتوابل والخل والعسل النحل والعسل االسود والطحينة والحالوة
الطحينية  ،الدقيق  ،والملح دبس السكر  ،الكاتشب  ،والمايونيز  ،والدبس

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

825

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0450550

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/09/14 :
إسم طالب التسجيل :محمود يسن سيد احمد  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 4 :ش اسماعيل الشيمى  -شارع ولى العهد  -حدائق القبة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

41 - 40
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  40ماعدا السكر
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

826

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0494454

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/19 :
إسم طالب التسجيل :محمود مصطفى الزمو  -الهالل للحالوة الطحينية والطحينة  -فردى  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :امتداد المنطقة الصناعية  - 4قطعة  4 - 92اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

42 - 41 -40 -24
الفئة  - 24المواد الغذائية الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 40المواد الغذائية الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 41المواد الغذائية الواردة بالفئة رقم 41
الفئة  - 42المواد الغذائية الواردة بالفئة رقم 42

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  922922وغيرها

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

827

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :محمد على عالم حسن وشركاة  -اليوسف للتعبئة والتغليف  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :القطعه رقم  19بلوك  40بالمنطقة الصناعية بهو  -مركز نجع حمادى  -قنا
فئـــات العــــــالمة:

42 - 41 -40 -24
الفئة  - 24جميع المنتجات الوارد بالفئة رقم 24
الفئة  - 40جميغ المنتجات الواردة بالفئة رقم 40
الفئة  - 41جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم 41
الفئة  - 42جميع المنتجات الوارده بالفئة 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

828

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

44 - 42 -41
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 41
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 42
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 44

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

829

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400244

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/20 :
إسم طالب التسجيل :محمد عبد العال ابراهيم عبد الكافى  -ملك الزمان  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 10 :شارع درب على الدين  -قصر الشوق
فئـــات العــــــالمة:

49 - 9
الفئة  - 9الفحم الوارد بالفئة  9دون غيرها
الفئة  - 49مستلزمات الشيشة فئة  49دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى

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

830

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0401244

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/05/21 :
إسم طالب التسجيل :الحلول الطبيه المثاليه  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 9 :شارع الزهور  -الدور الخامس  -شقه  - 501مدينه نصر  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

10 - 5 -4
الفئة  - 4مستحضرات التجميل بالفئة 4
الفئة  - 5األدوية و المكمالت الغذائيه لالستخدام البشري الوارده بالفئه 5
الفئة  - 10المستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه والمستلزمات البيطرية الواردة بالفئة
10

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

831

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0404044

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/01 :
إسم طالب التسجيل :حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان1 :ميدان احمد ماهر  -باب الخلق  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

90 - 44 -45 -42 -41 -40 -24 -14 -5 -4
الفئة  - 4الزيوت العطريه والبخور والحناء وكريمات الشعر والبشرة ومواد تلوين
الشعر والصابون الغير طبى والشامبو بالفئة رقم 4
الفئة  - 5االعشاب الطبيه والصابون الطبى والمستحضرات الطبيه للعناية بالشعر
والبشرة والمكمالت الغذائية بالفئة رقم 5
الفئة  - 14مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 24الزيوت والمربات والمكسرات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 40التوابل والعطارة والعسل بجميع انواعه والمفتقه والكاكاو والسحلب والبن
واالرز والسوبيا البودر والعصير البودر والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
وخالصات المواد الغذائية والزيوت العطرية بالفئة رقم 40
الفئة  - 41البذورة والبقوليات واالعالف الحيوانيه بالفئه 41
الفئة  - 42خالصات المشروبات  -المشروبات بالفئة 42
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة  45فى مجال الفئات - 40 - 24- 14 -5 - 4
42 - 41
الفئة  - 44التعبئة والتغليف بالفئة  44فى مجال الفئات - 41 - 40 - 24- 14 -5 - 4
42
الفئة  - 90خدمات الطحن الواردة بالفئة رقم 90

:
االشتراطات
العالمة رقم 922282

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

832

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404090

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/01 :
إسم طالب التسجيل :حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات الطبيعية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان1 :ميدان احمد ماهر  -باب الخلق  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

90 - 44 -45 -42 -41 -40 -24 -14 -5 -4
الفئة  - 4الزيوت العطريه والبخور والحناء وكريمات الشعر والبشرة ومواد تلوين
الشعر والصابون الغير طبى والشامبو بالفئة رقم 4
الفئة  - 5االعشاب الطبيه والصابون الطبى والمستحضرات الطبيه للعناية بالشعر
والبشرة والمكمالت الغذائية بالفئة رقم 5
الفئة  - 14مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم 14
الفئة  - 24الزيوت والمربات والمكسرات بالفئة رقم 24
الفئة  - 40التوابل والعطارة والعسل بجميع انواعه والمفتقه والكاكاو والسحلب والبن
واالرز والسوبيا البودر والعصير البودر والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
وخالصات المواد الغذائية والزيوت العطرية بالفئة رقم 40
الفئة  - 41البذور والبقوليات واالعالف الحيوانيه بالفئه رقم 41
الفئة  - 42خالصات المشروبات المشروبات بالفئة رقم 42
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة رقم  45فى مجال الفئات - 24 - 14 - 5 - 4
42 - 41- 40
الفئة  - 44التعبئة والتغليف بالفئة  44فى مجال الفئات 42- 41- 40- 24- 14- 5- 4
الفئة  - 90خدمات الطحن الواردة بالفئة رقم 90

االشتراطات
العطار

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن مقطع

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

833

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409494

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 24 -25 -14
الفئة  - 14المنتجات الجلدية 14
الفئة  - 25المالبس الجاهزة بالفئة 25
الفئة  - 24االكسسورات بالفئة 24
الفئة  - 45التسويق االلكترونى بالفئه  45و االستيراد والتصدير وخدمات بيع وشراء
احذية بالفئه  45فى مجال 24 ، 25 ، 14

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
ديزاينرز  sbda ibedعلى حدة

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

834

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404904

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/24 :
إسم طالب التسجيل :محمد سمير محمد سامى شنن  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 9 :شارع  4اكتوبر  -من شارع جمال عبد الناصر  -السالم  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 25
الفئة  - 25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  25والترد ضمن فئات أخرى
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير والدعاية واالعالن والبيع بالجملة والبيع
بالتجزئة بالفئة رقم  45فى مجال الفئة رقم  25دون غيرها

االشتراطات
التجارى

:

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

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

835

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404254

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/19 :
إسم طالب التسجيل :نيلكو انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 44 :ش االربعين  -جسر السويس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 24
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 45االستيراد والتصدير الوارد بالفئة رقم  45فى مجال لعب االطفال
ومستلزمات االطفال بالفئه رقم 24

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

836

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404254

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/19 :
إسم طالب التسجيل :نيلكو انترناشيونال  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 44 :شارع االربعين  -جسر السويس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 24
الفئة  - 24المنتجات الواردة بالفئة 24
الفئة  - 45خدمات الفئة  45في مجال الفئة 24

االشتراطات

:

التنازل عن مقاطع 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

837

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0440219

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/04 :
إسم طالب التسجيل :شركة جوهرة باب البحر احمد سيد احمد سليمان  -ش تضامن
العنــــــــــــــــــوان 44 :ش باب البحر باب الشعريه القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 40
الفئة  - 40المواد الغذائيه والحلويات بالفئة 40
الفئة  - 45االعمال التجاريه الواردة بالفئه  45فى مجال المواد الغذائيه والحلويات
بالفئه 40

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن ام
:
االشتراطات
 Hفي الوضع العادى  --العالمة مرتبطة بالعالمة 293822

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

838

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409492

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

99 - 94 -44 -45 -42 -24 -24 -24 -25 -14
الفئة  - 14المنتجات الجلدية الواردة بالفئة 14
الفئة  - 25المالبس الواردة بالفئة 25
الفئة  - 24االكسسوارات الواردة بالفئة 24
الفئة  - 24الهدايا الواردة بالفئة 24
الفئة  - 24منتجات الجبن و األلبان بجميع أنواعها الواردة بالفئة 24
الفئة  - 42مشروبات الواردة بالفئة 42
الفئة  - 45بيع الكتب و المجلدات بالفئة  45في مجال  -14بيع لعب األطفال الواردة
بالفئة  45في مجال  - 24الماركت و البقالة الوارد بالفئة  - 45بيع األجهزة الكهربائية
بالفئة  45في مجال الفئات  - 11-4-0التسويق االلكتروني بالفئة 45
الفئة  - 44النقل البري و البحري بالفئة  - 44التغليف بالفئة  44في مجال الفئات -14
24
الفئة  - 94خدمات المطاعم و الكوفي شوب بالفئة 94
الفئة  - 99الخدمات الطبية بالفئة 99

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص االلوان الموضحة بالنماذج

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

839

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0400449

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/04 :
إسم طالب التسجيل :نسائم الجمال للصناعة  -شركة شخص واحد محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  - 24مساكن ناصر  -كورنيش النيل  -روض الفرج  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

44 - 45 -4
الفئة  - 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  4دون غيرها
الفئة  - 45بيع و شراء و استيراد و تصدير بالفئة  45فى مجال مستحضرات التجميل
الوارده بالفئه 4
الفئة  - 44تعبئه وتغليف الوارد بالفئة  44في مجال مستحضرات التجميل الوارد بالفئه
4

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

840

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404940

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :إيزى كوزى للتسويق  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 52 :المجاورة الثالثه  -المنطقة السابعه  -مدينة الشروق  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

92 - 44 -45 -4
الفئة  - 4موبايل ابليكشن الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 45التسويق االلكترونى الوارد بالفئة رقم 45
الفئة  - 44خدمات االنترنت الواردة بالفئة رقم 44
الفئة  - 92تصميم برامج كمبيوتر الوارد بالفئة رقم 92

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

841

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0409499

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة بوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

99 - 44 -45 -25 -10
الفئة  - 10االجهزة الطبية بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم 10
الفئة  - 25المالبس بجميع انواعها بالفئة رقم 25
الفئة  - 45االستيراد والتصدير بالفئة رقم  45فى مجال الفئات 25-10
الفئة  - 44خدمات النقل الواردة بالفئه رقم 44
الفئة  - 99الخدمات الطبيه الواردة بالفئه رقم 99

:
االشتراطات
 ebsaiaibعلى حدى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن مديسن

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

842

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409494

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة بوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 45 -24 -24 -25
الفئة  - 25المالبس الواردة بالفئة  25دون غيرها
الفئة  - 24اكسسوارات الوارده بالفئه  24دون غيرها
الفئة  - 24لعب اطفال وهدايا الواردة بالفئة 24
الفئة  - 45خدمات البيع بالفئه  45فى مجال لعب االطفال بالفئة  24و التسويق
االلكترونى بالفئه 45
الفئة  - 44خدمات النقل والتغليف والتخزين الوارد بالفئة  44فى مجال الفئات ، 25
24 ، 24

االشتراطات
 slodعلى حدة

:

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

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

843

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409459

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة بوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

94 - 44 -45 -24 -25
الفئة  - 25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم 25
الفئة  - 24االكسسوارات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 45التسويق االلكترونى واالستيراد والتصدير بالفئة رقم  45فى مجال الفئات
 24 -25فقط
الفئة  - 44خدمات النقل البرى والجوى البحرى النقل والتخزين والتغليف بالفئة رقم
44
الفئة  - 94المطاعم والكوفى شوب بالفئة رقم 94

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

844

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409454

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/05 :
إسم طالب التسجيل :شركة بوروميد للتجارة والتسويق ش م م  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

44 - 45 -25
الفئة  - 25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  25دون غيرها
الفئة  - 45التسويق االلكترونى و االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  45فى مجال -24
41-40
الفئة  - 44خدمات النقل البرى والجوى والمائى و التعبئة و التغليف الواردة بالفئة 44
فى مجال الفئات 41-40-24

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم 922922

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

845

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404410

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :نادية ادهم شعبان  -الكرداسى  -فردي مصرية  -الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 20 :شارع ابو الهول السياحي
فئـــات العــــــالمة:

94 - 44 -45 -40
الفئة  - 40الوجبات الجاهزة الواردة بالفئة 40
الفئة  - 45االعمال التجارية الواردة بالفئة  45في مجال  24و  40و 41
الفئة  - 44تعبئة و تغليف الوارد بالفئة  44في مجال الفئات 42 - 41 - 40 - 24
الفئة  - 94مطعم و كوفي شوب الوارد بالفئة 94

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

846

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404042

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/09 :
إسم طالب التسجيل :مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه  -ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 9 :مساكن التعاونيات  -شقة رقم  - 15شارع مصطفى النحاس  -الحى الثامن  -مدينة
نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة44 - 45 -5 :
الفئة  - 5المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة رقم 5
الفئة  - 45االعمال التجاريه الواردة بالفئة رقم  45فى مجال الفئه  5والدعاية واالعالن
الفئة  - 44التعبئة والتغليف الواردة بالفئه  44فى مجال الفئه رقم 5
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 928292

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

847

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409124

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 العــــــالمة44 - 45 :
الفئة  - 45خدمات الفئه  45فى مجال الفئات 42 - 41 - 24
الفئة  - 44خدمات الفئة  44فى مجال الفئات 42 - 41 - 24

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

848

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404404

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/19 :
إسم طالب التسجيل :جريت اليت رزق رزق محمد علي  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :دمياط الجديدة  -امتداد المنطقة الصناعية  -القطعة  20بلوك  19بملكه مركة كفر سعد -
دمياط
فئـــات العــــــالمة44 - 45 :
الفئة  - 45دعاية واعالن واستيراد وتصدير و بيع وجميع الخدمات الواردة بالفئة 45
فى مجال المنظفات الصناعية في الفئة 4
الفئة  - 44تعبئة وتغليف ونقل وتخزين بالفئة  44فى مجال المنظفات الصناعية بالفئة
4
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

849

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0444144

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/01/02 :
إسم طالب التسجيل :الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل لصاحبها هانى صبحى أبو بكر  -فردى  -سورى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :دمياط الجديدة امتداد المنطقة الصناعية  -قطعة رقم  29 - 24بلوك  12دمياط
فئـــات العــــــالمة:

45 - 4
الفئة  - 4مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة و بخاصة منظف للوجه مرطب للوجه
مقشر للوجه منظف للوجه بالفرك غسول للجسم منظف للجسم بالفرك مستحضرات
التجميل كريم ازالة الشعر ,كريم للشعر جل للشعر  ,مستحضرات تجميلية ,
مستحضرات للتنظيف صابون غسوالت (لوشن ) الزيوت البلسم بالفئة 4
الفئة  - 45خدمات االستيراد والتصدير و خدمات البيع بالجملة و خدمات بيع بالتجزئة
و خدمات الدعاية و االعالن و ادارة و توجيه االعمال و تفعيل النشاط المكتبي عالقات
عامة تسويق و اعالن و الدعاية و استشارات اعمال نصائح و ادارة االعمال التجارية و
ادارة االعمال بالفئة رقم  45في مجال الفئة 4

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

850

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404540

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة بى ام اى جلوبال للمؤتمرات والمعارض ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :ق  244المنطقة االولى  -الحى الثانى  -التجمع الخامس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

91 - 45
الفئة  - 45المعارض التجارية الواردة بالفئة رقم 45
الفئة  - 91جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 91

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

851

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404402

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/11/05 :
إسم طالب التسجيل :تادزور الدارة المنشأت السياحية -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 45 :حدائق العبور طريق صالح سالم الدور الحادى عشر شقة  4القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

94 - 45
الفئة  - 45سوبر ماركت الوارد بالفئة  45دون غيرها
الفئة  - 94مطعم وكوفى شوب الوارد بالفئة  94دون 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

852

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405494

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/20 :
إسم طالب التسجيل :سامح محمد عبد الموجود جاب اهلل  -الحمد لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 404 :ش ترعه الجبل  -الزيتون  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 4
الفئة  - 4كافة انواع الموبيالت واكسسواراتها الوارده بالفئه رقم 4
الفئة  - 45تجارة كافة انواع الموبيالت واكسسواراتها وادارة المحالت الخاصه
بالموبايالت الوارده بالفئه  45فى مجال الفئه 4

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

853

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404045

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة السماحى للتوكيالت التجاريه  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع حسن صادق  -الدور السابع  -شقه  - 002مصر الجديده  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 4
الفئة  - 4ادوات الحماية الشخصية الواردة بالفئة 4
الفئة  - 45االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  45في مجال ادوات الحماية الشخصية
بالفئة 4

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  --التنازل عن البيان
:
االشتراطات
التجارى تكتكال جير ATIACITL GYTX

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

854

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة السماحى للتوكيالت التجاريه  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع حسن صادق  -برج العروبة  -الدور السابع  -شقه  - 002مصر الجديده -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة45 - 4 :
الفئة  - 4ادوات الحماية الشخصية الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 45االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  45في مجال ادوات الحماية الشخصية
بالفئة رقم 4
االشتراطات
التجارى

:

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

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

855

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404044

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة السماحى للتوكيالت التجاريه  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع حسن صادق  -الدور السابع  -شقه  - 002مصر الجديده  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

45 - 4
الفئة  - 4ادوات الحماية الشخصية الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 45االستيراد و التصدير الوارد بالفئة  45في مجال ادوات الحماية الشخصية
بالفئة رقم 4

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن البيان
:
االشتراطات
التجارى ATIACITL ETHYE GYTXT

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

856

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404900

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/12 :
إسم طالب التسجيل :سوليد لالنشاءات ش .م .م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 25 :ميدان فيكتور عمانويل  -الدور السابع شقه  - 02عماره كنتاكي  -سموحه -
سيدي جابر  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة40 - 44 :
الفئة  - 44االستثمار العقاري الوارد بالفئة رقم 44
الفئة  - 40المقاوالت العامة 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

857

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

0404094

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة بيرفكت الحديثه لألستثمارات الصناعيه والتنميه العقاريه  --شركة مساهمة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع سوق الصيارفه الصغير  -حاره اليهود  -الجماليه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

91 - 44
الفئة  - 44االستثمار العقارى الوارد بالفئه 44
الفئة  - 91االنتاج الفني الوارد بالفئه 91

:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

858

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404244

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/25 :
إسم طالب التسجيل :اليبابا جروب هولنج ليمتد  ،شركة محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان :فورث فلور,وان كابيتال بالزا ,ص.ب رقم  490جورج تاون  ,جراند كايمان ,كايمان
ايسالندس( جزر كايمان )
فئـــات العــــــالمة92 - 44 -4 :
الفئة  - 4األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس
واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل الطاقة
الكهربائية أو فتحها أو تحويلها أو تكثيفها أو تنظيمها أو التحكم فيها؛ أجهزة تسجيل أو
إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص التسجيل؛
ماكينات بيع آلية ،وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ تسجيل النقد،
واآلالت الحاسبة ،معدات وأجهزة حاسوب معالجة البيانات ،؛ برامج الحاسوب؛ برامج
الحاسوب وبرمجيات لمعالجة المدفوعات اإللكترونية من وإلى اآلخرين؛ برمجيات
التوثيق؛ وبرمجيات الحاسوب المتوفرة على اإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب للترفيه
التفاعلي ،والتي تتيح للمستخدمين تخصيص تجربة المشاهدة واالستماع واللعب عن
طريق اختيار وترتيب عرض وأداء العناصر السمعية والبصرية والسمعية البصرية؛
ملفات وتسجيالت صوتية ومرئية ,سمعية وبصرية قابلة للتحميل ،والتي تشتمل على
برامج ترفيهية متعددة الوسائط ومحتوى؛ المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت (القابلة
للتحميل من اإلنترنت أو شبكة حاسوب أو قاعدة بيانات الحاسوب)؛ برمجيات المراسلة
الفورية؛ برمجيات مشاركة الملفات؛ برمجيات االتصاالت لتبادل البيانات والصوت
والفيديو والصور والرسومات إلكترونيًا عبر الحاسوب والجوّال والالسلكي وشبكات
االتصاالت؛ برمجيات الحاسوب في هيئة تطبيق لألجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب؛
تطبيقات البرمجيات الستخدامها مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات الحاسوب لمعالجة
الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل
لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والمستندات والصوت والصور إلكترونيًا عبر
اإلنترنت؛ برمجيات حاسوب قابلة للتحميل تٌتيح للمستخدمين المشاركة في االجتماعات
والفصول الدراسية التي تتم عبر شبكة الويب ،مع إمكانية االطالع على البيانات
والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات من خالل متصفح الويب؛ برمجيات حاسوب
قابلة للتحميل لالطالع على أجهزة الحاسوب عن بعد وشبكات الحاسوب وعرضهم
والتحكم فيهم؛ برمجيات الحوسبة السحابية القابلة للتحميل؛ برمجيات سحابية قابلة
للتحميل؛ منشورات إلكترونية قابلة للتحميل في هيئة مجالت ومقاالت وكتيبات ونشرات
وأوراق البيانات ومواد إعالمية ومواد تعليمية في مجال األعمال والتجارة اإللكترونية
وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت
عدد  - 459ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

859
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

والتدريب على األعمال والتجارة اإللكترونية ،واألعمال التجارية ،والمبيعات،
والتسويق ،واإلدارة المالية؛ ملحقات الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة
الالب توب؛ أجهزة الحاسوب المتنقلة؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ المساعدات
الرقمية الشخصية؛ مشغالت الوسائط الشخصية؛ الهواتف المحمولة؛ الهواتف الذكية؛
الكاميرات الرقمية؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ محطات عمل الحاسوب الفرعية؛
خوادم الحاسوب؛ أجهزة شبكات الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ محوالت
شبكة الحاسوب ،ومفاتيح التبديل ،وأجهزة موجهات الشبكة (راوتر) والمراكز؛ أجهزة
المودم السلكية والالسلكية وبطاقات االتصاالت واألجهزة؛ حامالت أجهزة الالب توب،
وحقائب أجهزة الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ معدات الحاسوب والبرامج الثابتة؛
برمجيات الحاسوب (وتتضمن البرمجيات التي يمكن تحميلها من اإلنترنت)؛ نظام
المالحة الخاص بالسيارات؛ أقراص مدمجة؛ الموسيقى الرقمية (القابلة للتحميل من
اإلنترنت)؛ أجهزة االتصاالت ؛ لوحة الفأرة؛ سماعات الهواتف المحمولة؛ ملحقات
الهواتف المحمولة؛ ألعاب قابلة للتحميل ،وصور ،وصور متحركة ،وأفالم وموسيقى؛
أنظمة اإلنذار؛ كاميرات مراقبة؛ وحدات اإلذاعة والتلفزيون المتنقلة؛ معدات البث
التلفزيوني؛ كاميرات؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ سماعات هواتف محمولة
بحجم األذن؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي ()SAS؛
برامج وبرمجيات الكمبيوتر وبرامج األلعاب اإللكترونية (وتتضمن البرمجيات القابلة
للتحميل من اإلنترنت)؛ شاشات العرض البلورية لالتصاالت والمعدات اإللكترونية؛
جهاز فك التشفير؛ جهاز التحكم عن بعد؛ برامج تخزين البيانات؛ نظارات سناب شات
ونظارات شمسية؛ الفتات الكترونية؛ بطاقات ائتمان مشفرة أو مغناطيسية ،بطاقات
صراف آلي وبطاقات نقدية وبطاقات الهوية؛ ماكينات الصراف اآللي ،وأجهزة الصرف
اآللي؛ قارئ الكتب اإللكترونية؛ خراطيش حبر غير معبأة للطابعات وآالت النسخ؛
أجهزة مراقبة األطفال؛ أجهزة مراقبة األطفال ؛ أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو؛ أغطية
العدسات؛ أجهزة الحاسوب اللوحية؛ بطاقات المفاتيح المشفرة؛ نظارات ثالثية األبعاد؛
بطاقات الذاكرة ألجهزة ألعاب الفيديو؛ تم إدراجهم جميعًا بالفئة .4
الفئة  - 44التأمين؛ الشؤون المالية؛ الشؤون النقدية؛ الشئون العقارية؛ تصفية وتسوية
المعامالت المالية عبر شبكة حاسوب عالمية؛ الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
والخدمات المالية؛ خدمات بطاقة االئتمان ومعالجة ونقل الفواتير والمدفوعات الخاصة
بها ،وتوفير التأمين على المعامالت المالية؛ خدمات تحويل األموال؛ نقل األموال
بالوسائل اإللكترونية لآلخرين؛ تحويل المدفوعات لآلخرين عبر اإلنترنت؛ الخدمات
المالية التي تتمثل في الفواتير وخدمات معالجة الدفع؛ ترتيب وإدارة عقود اإليجار
والتأجير؛ تأجير واستئجار العقارات؛ تثمين العقارات؛ التقييم العقاري ،والتمويل
العقاري ،واالستثمار العقاري؛ خدمات الوساطة العقارية؛ خدمات الوكاالت العقارية؛
خدمات وكاالت اإلسكان؛ الخدمات االكتوارية؛ إدارة العقارات والخدمات االستشارية؛
جمع اإليجارات؛ تأجير مكاتب (عقارات)؛ تأجير الشقق والمساكن؛ توفير المعلومات
المالية عبر اإلنترنت؛ خزائن حديدة لحفظ األمانات وإصدار خدمات قسائم السفر؛
استثمارات رأسمالية؛ التقييم المالي [التأمين ،والبنوك ،والعقارات]؛ الخدمات المالية
وإدارة األصول؛ التأمين والخدمات المالية؛ الخدمات المالية التي توفرها وسائل
االتصاالت؛ االستشارات المالية والخدمات االستشارية؛ الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت؛ الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو
اإلنترنت؛ خدمات السمسرة في األوراق المالية ،خدمات أسعار البورصة؛ سمسرة
األسهم والسندات ،التحليل المالي؛ خدمات بطاقة الخصم ،وخدمات بطاقة الحساب
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وخدمات ضمان الشيكات؛ الخدمات المصرفية وخدمات حسابات التوفير واالستثمار؛
خدمات المقاصة المالية؛ التحقق من الرصيد عبر شبكة معلومات الحاسوب العالمية؛
خدمات إدارة مخاطر االئتمان اإللكترونية؛ الدفع اإللكتروني للمشتريات وخدمات دفع
الفواتير إلكترونيًا؛ خدمات الخصم واالئتمان الخاصة بالحسابات المالية ؛ الخدمات
المصرفية اإللكترونية؛ إصدار بطاقات القيمة المخزنة ،بطاقات الحساب وبطاقات
الخصم؛ خدمات بطاقات االئتمان عن طريق الهاتف؛ خدمات المعلومات المتعلقة
بالتمويل والتأمين المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو اإلنترنت؛ وكالة
تحصيل رسوم الغاز والكهرباء؛ تقييم التحف القديمة؛ تقييم الفنون؛ تقييم المجوهرات؛
تقييم السيارات المستعملة؛ توريد المعلومات الضريبية (الخدمات المالية)؛ جمع
التبرعات الخيرية؛ تنظيم تحصيل التبرعات الخيرية؛ تحصيل التبرعات الخيرية؛ تأجير
النقود الورقية وآالت عد أو تجهيز العمالت؛ تأجير ماكينات الصراف اآللي أو آالت
الصرف اآللي؛ خدمات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات اإليداع اآلمن؛ ترتيب التمويل
لمشاريع اإلنشاء؛ وكاالت التخليص الجمركي على االستيراد والتصدير (التخليص
الجمركي)؛ الخدمات االستشارية وخدمات المعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة
بالخدمات المذكورة سابقًا؛ تم إدراجهم جميعًا بالفئة .44
الفئة  - 92الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ،وخدمات
التحليالت واألبحاث الصناعية؛ ودراسات المشاريع التقنية؛ تقديم تكنولوجيا تتضمن
المواقع اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات والنصائح؛ وتصميم
وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي (اس ايه ايه اس)؛ والبرمجيات كخدمة؛
وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بنقل المعلومات والبيانات والمستندات والصور عن
طريق اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بتقديم إمكانية االطالع عبر اإلنترنت
على قاعدة بيانات الحاسب اآللي التفاعلية والتي تضم برمجة األفالم ،والعروض
األولية ،واألفالم القصيرة ،والرياضات ،والحفالت ،وأخبار المشاهير والفن ،وغير ذلك
من المعلومات ذات الصلة؛ وخدمات مُقدِّم خدمات التطبيقات ( أيه إس بي)  ،وهي
استضافة تطبيقات برامج الحاسب اآللي الخاصة باآلخرين؛ وخدمات مُقدِّم خدمات
التطبيقات( أيه إس بي) التي تُقدِّم البرمجيات في مجال عقد المؤتمرات على شبكة
اإلنترنت ،وعقد المؤتمرات الصوتية ،والمراسلة اإللكترونية ،وتجميع الوثائق ،وعقد
المؤتمرات بالفيديو ،ومعالجة األصوات والمكالمات؛ وتقديم برمجيات غير قابلة
للتحميل من على اإلنترنت لتسهيل قابلية التشغيل البيني للعديد من تطبيقات البرمجيات؛
وخدمات الدعم الفني (االستشارات الفنية) عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف فيما
يتعلق ببرمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي المتوفرة على اإلنترنت؛ وخدمات الحاسب
اآللي ،وهي إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين المُسجَّلين للمشاركة في
المناقشات ،والحصول على التعليقات من نظرائهم ،وتكوين مجتمعات افتراضية،
واالشتراك في الشبكات االجتماعية ،وتبادل الوثائق؛ والمشورة المتعلقة بتكنولوجيا
الحاسب اآللي والمُقدَّمة لمُستخدمي اإلنترنت عن طريق خط ساخن للدعم؛ وخدمة
الحاسب اآللي المتعلقة بإنشاء فهارس ومواقع ومصادر للمعلومات على شبكات الحاسب
اآللي؛ وتقديم محركات للبحث على اإلنترنت؛ وتصميم أجهزة الحاسب اآللي ،وأجهزة
الحاسب اآللي الدفترية ،وأجهزة الالب توب ،وأجهزة الحاسب اآللي المحمولة
والمحمولة يدويًا؛ وتصميم المساعدات الرقمية الشخصية ومشغالت الوسائط الشخصية؛
وتصميم أجهزة الهاتف المحمول والهواتف الذكية؛ وتصميم الكاميرات الرقمية؛
وخدمات الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي؛ وخدمات تكامل الحاسب اآللي؛
وخدمات تحليل الحاسب اآللي؛ وبرمجة الحاسب اآللي فيما يتعلق بالدفاع ضد
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الفيروسات؛ وخدمات برمجيات نظام الحاسب اآللي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة
بتقديم خدمات التواصل المباشر بين مُستخدمي الحاسب اآللي لتبادل البيانات؛ وتصميم
برمجيات الحاسب اآللي؛ وتصميم أنظمة الحاسب اآللي؛ وتصميم وإنشاء صفحات
الويب؛ واستضافة صفحات الويب لآلخرين؛ واستضافة برمجيات تطبيقات الحاسب
اآللي للبحث واسترجاع المعلومات من قواعد البيانات وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم
المعلومات التقنية بنا ًء على الطلب المُحدَّد للمستخدمين النهائيين عن طريق الهاتف أو
شبكة الحاسب اآللي العالمية؛ والخدمات االستشارية فيما يتعلق ببرمجيات الحاسب
اآللي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالبحث حسب الطلب في قواعد البيانات
والمواقع اإللكترونية للحاسب اآللي؛ وتشفير وفك تشفير اإلشارات الحاسوبية
واإللكترونية؛ وتحويل البيانات والوثائق المادية إلى تنسيق الوسائط اإللكترونية؛
وخدمات اختبارات المنتجات وتقييمها؛ وخدمات الهندسة المعمارية والتصميم؛
والتصميم الداخلي للمباني ،والمكاتب ،والشقق؛ وخدمات معلومات الحاسب اآللي
وشبكات الحاسب اآللي؛ وتقديم برامج إدارة المخاطر األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات
المعلومات والمعرفة واالختبارات األمنية للحاسب اآللي؛ وخدمات ضمان الجودة؛
وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على المعامالت التجارية وإعداد التقارير
المتعلقة بها؛ وخدمات األمن الحاسوبي للتحكم في إمكانية الدخول على أجهزة الحاسب
اآللي ،والشبكات وقواعد البيانات اإللكترونية؛ والنقل اآلمن للبيانات والمعامالت عن
طريق شبكات الحاسب اآللي؛ واالستشارات في مجال أمن البيانات؛ واالستشارات
التكنولوجية المتعلقة بتأمين االتصاالت؛ وخدمات أمن شبكات االتصال المحوسبة؛
وتقديم المعلومات في مجاالت اإلنترنت ،والشبكة العنكبوتية العالمية ،وأمن شبكات
االتصال المُحوسبة؛ والخدمات االستشارية في مجاالت اإلنترنت والشبكة العنكبوتية
العالمية وخدمات أمن شبكات االتصال المُحوسبة ،وخدمات أمن المعلومات؛ وخدمات
التصديق على األمن الحاسوبي؛ وخدمات الحاسب اآللي المتعلقة بالتصديق على
اإلنترنت للتوقيعات اإللكترونية؛ والنسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع؛ وتخزين
البيانات اإللكترونية؛ وتقديم معلومات بشأن تكنولوجيا وبرمجة الحاسب اآللي عن
طريق موقع إلكتروني؛ والحوسبة السحابية؛ وخدمات مُقدِّم االستضافة السحابية؛ وتوفير
االستخدام المؤقت للبرمجيات السحابية غير القابلة للتحميل وبرمجيات الحوسبة
السحابية؛ والتخزين اإللكتروني للبيانات؛ وتقديم أنظمة حاسوبية افتراضية وبيئات
حاسوبية افتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ وتأجير البرمجيات الترفيهية؛ وخدمات
رسم الخرائط وإعدادها؛ وخدمات االستشارات والمعلومات والمشورة المتعلقة
بالخدمات أعاله؛ وجميعها بالفئة .92
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة  229222وغيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404490

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

92 - 90 -44
الفئة  - 44جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 44
الفئة  - 90جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 90
الفئة  - 92جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 92
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0409942

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/40 :
إسم طالب التسجيل :شركة السما للتجارة والتوزيع  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 14 :شارع سليمات مصطفى بلوك  5عمارة  14امام مدرسة االورمان الدور الرابع
شقة 15قسم اول مدنية نصر
فئـــات العــــــالمة44 - 41 -24 :
الفئة  - 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  24دون غيرها
الفئة  - 41جميع المنتجات الواردة بالفئة  41دون غيرها
الفئة  - 44تعبئة وتغليف الوارد بالفئة  44فئة مجال 41 -24دون غيرهما
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

864

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404049

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/09 :
إسم طالب التسجيل :شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية الغذائية ش.ذ.م.م  -شركة
ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :عقار رقم  5ب شقه رقم  - 904مجاورة رقم  - 14التجمع االول  -القاهرة الجديدة -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة44 - 5 :
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 5
الفئة  - 44جميع الخدمات الواردة بالفئه  44فى مجال الفئة 5

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

865

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

95 - 99 -94
الفئة  - 94جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 94
الفئة  - 99جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 99
الفئة  - 95جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 95

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

866

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404424

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

0 - 4 -5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 5
الفئة  - 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 0

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

867

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0424255

بتاريــــــــــــــــــخ 2015/04/14 :
إسم طالب التسجيل :شركة الجزيرة لالجهزة المنزلية المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية االولى  -الرياض  -المملكة العربية السعودية
فئـــات العــــــالمة:

11 - 0
الفئة  - 0غساالت المالبس غساالت االطباق وجميعها واردة بالفئة رقم 0
الفئة  - 11المكيفات المكيفات الصحراوية برادات المياة الثالجات ديب فريزير غرف
التبريد المراوح سخانات المياة سخانات الطعام افران الطبخ البوتاجازات الشوايات
الكهربائية وجميعها واردة بالفئة رقم 11

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

868

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0405444

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/04/04 :
إسم طالب التسجيل :ال جى اليكترونيكس انك  -شركة مساهمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا الجنوبيه
العنــــــــــــــــــوان ، 124 :ييووى  -دايرو  ،يونجدينجيو  -جو  ،سؤول  150- 021 ،جمهورية كوريا
الجنوبية
فئـــات العــــــالمة11 - 0 :
الفئة  - 0غساالت الكهربائية ؛ غساالت األطباق ؛ المكانس ؛ خراطيم المكانس
الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛
الروبوطات؛ المنافيخ الدوارة ؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات الدوارة؛
ضاغطات للثالجات؛ النشافات الدوارة (غير المسخنة)؛ الخالطات الكهربائية
لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية الروبوتية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛
مكانس البخار للغايات المنزلية؛ مكانس البخار اليدوية؛ المكانس للشراشف الواردة
بالفئة  0دون غيرها
الفئة  - 11المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن ؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت
الرطوبة الكهربائية لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه
لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية على
هيئة فالتر لتنقية المياه؛ أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية [للتسخين]؛ منقيات
الجو؛ أجهزة التهوية (مكيفات الهواء) للتسخين؛ اضاءات الصمام الباعث للضوء (ال
اي دي) طباخات الغاز؛ أفران المطبخ الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطبخ؛
الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت العناية بالمالبس لتجفيف
المالبس (الكهربائية) لالستخدام المنزلي؛ اآلالت الكهربائية للعناية بالمالبس التي فيها
وظائف إزالة الروائح الكريهة والتعقيم والتبخير للمالبس لالستخدامات المنزلية؛ اآلالت
الكهربائية لتجفيف المالبس مع وظائف التعقيم وإزالة الروائح وإزالة التجاعيد
لالستخدامات المنزلية؛ المغاسل .الواردة بالفئة  11دون غيرها
منح الطالب حق اسبقية  --التنازل عن الحروف واألرقام في الوضع العادى
:
االشتراطات
 --العالمة مرتبطة بالعالمة  922283وغيرها

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

869

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0455244

بتاريــــــــــــــــــخ 2010/04/10 :
إسم طالب التسجيل :المصرية الصينية ميروير لقطع غيار السيارات  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :منطقة العبور الصناعيه  -وحدات ارقام  24الى  45رقم  1ب  -ج بلوك  22004مبنى
 2السعودية  -القليوبية
فئـــات العــــــالمة12 - 0 :
الفئة  - 0فالتر السيارات الواردة بالفئة رقم 0
الفئة  - 12السيارات و قطع غيارها الواردة بالفئة رقم 12
 :التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى وفى الوضع العادى  -التنازل عن
االشتراطات
حرف زد  Rعلى 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

870

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0404424

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/10/21 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى جمال عبد الشافى أمين  -مؤسسة االخالص لتعبئة المواد الغذائية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بهاده القناطر الخيرية  -القليوبية  -ملك  /سمير عبد الرحمن محمد سالم
فئـــات العــــــالمة:

10 - 4 -4
الفئة  - 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 4
الفئة  - 10جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 10

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

871

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

0402440

بتاريــــــــــــــــــخ 2014/00/02 :
إسم طالب التسجيل :شركة السيد محمد شحاته وأوالده  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 4 :شارع الشيخ قمر  -الظاهر  -ميدان الجيش  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

12 - 4
الفئة  - 4بطاريات بالفئة 4
الفئة  - 12قطع غيار السيارات بالفئة 12

االشتراطات

:

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى في الوضع العادى

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

872

