جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9090730

بتاريــــــــــــــــــخ 4932/33/31 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االردنية السعودية لتجارة االلكترونيات  -ش تاسست وقائمة طبقا لقوانين
االردن
العنــــــــــــــــــوان :عمان  -االردن  -عبدون ش سعد عبده شموط
فئـــات العــــــالمة:

07
الفئة  - 07انشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب وجميع الخدمات الواردة بالفئة
 07دون غيرها

االشتراطات

:

------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

1

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9002330

بتاريــــــــــــــــــخ 4931/92/47 :
إسم طالب التسجيل :فرايداى هاربر هولدينجز ،ال ال سى  -شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة
الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 30420 :هاى  -اليت درايف  ،ادامز سنتر ،نيويورك ،نيويورك  ،30191الواليات
المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة07 :
الفئة  - 07تنظيف اعداد السطح  -اصالح  -صيانه  -احكام (سيلر)  -تخطيط وخدمات
عالمات لالسطح المرصوفه  -وبمعنى مدارج المطار وممراته  -الطرق السريعه -
الطرق ومواقف السيارات  -صيانه  -تنظيف واصالح مرافق المطار  -صيانه المبانى -
تنظيف واالصالح  -الخدمات االستشاريه واداره المشاريع فى مجال الصيانه والتنظيف
واالصالح لمرافق المطار  -تركيب اجهزه االضاءه الكهربائيه  -وجميعها بالفئه 07

عدد  - 079ال 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 :

9071429

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

07
الفئة  - 07انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع وكافة خدمات الفئة
 07دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9004923

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/43 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة (فايو)  - OYAVشركة مساهمة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة رقم  - 30قطاع (ك)  -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان -
طريق الروبيكى  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة07 :
الفئة  - 07جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 07

عدد  - 079ال 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 :

9000377

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/30 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -مؤسسة فردية  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة  3بالشقة رقم  1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

07
الفئة  - 07انشاء المباني و االصالح و خدمات التركيب او التجميع بالفئة  07دون
غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9290003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/39 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الدولية للتجارة واالنشاء ( اتاك ) اشرف ابراهيم حسان وشركاؤة  -شركة
توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 0 :ش حسين عبد القادر المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

07
الفئة  - 07المقاوالت العامة بالفئة 07

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9297001

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/09 :
إسم طالب التسجيل :محمد احمد عبد الستار محمد العربى  -جلوبال انفست منت  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :برج بالزا مول الدور الخامس  -شارع عبد السالم الشاذلي  -بملك عمرو حسين شلبي -
مدينة دمنهور  -البحيره
فئـــات العــــــالمة07 :
الفئة  - 07المقاوالت العامة الوارده بالفئة 07
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9020330

بتاريــــــــــــــــــخ 4931/33/42 :
إسم طالب التسجيل :مجموعة بى ان االعالمية ذ  .م  .م  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا
لقوانين قطر
العنــــــــــــــــــوان :مبنى بى ان الرياضى  ،مجمع التليفزيون واالذاعة  ،دوار التليفزيون  ،بن عمران ،
الدوحة  ،قطر
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00خدمات البث التلفزيونى والفيديو ووكاالت االنباء وبالتحديد نقل ( بث) بنود
االخبار الى منظمات تقدم التقارير االخبارية وهذة الخدمات واردة بالفئة  00دون
غيرها
االشتراطات

:

-----

عدد  - 079ال 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 :

9079300

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/90 :
إسم طالب التسجيل :دى سى كوميكس  --شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين امريكا
العنــــــــــــــــــوان 4099 :ويست االميدا افينيو  -بروبنك  -كاليفورنيا  - 903393الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00االتصاالت؛ خدمات االتصاالت؛ توفير تسهيالت [مواقع] على اإلنترنت
للتفاعل في الوقت الحقيقي مع مستخدمي الكمبيوتر اآلخرين فيما يتعلق بالموضوعات
ذات االهتمام العام؛ توفير غرف الدردشة على اإلنترنت ،ولوحات النشرات اإللكترونية
والمنتديات لنقل الرسائل بين المستخدمين؛ بث المحتوى السمعي البصري والوسائط
المتعددة عبر اإلنترنت؛ نقل وتوصيل المحتوى السمعي البصري والوسائط المتعددة
عبر اإلنترنت؛ خدمات بث الفيديو عند الطلب؛ خدمات البث عند الطلب لمحتوى صوتي
ومحتوى فيديو؛ خدمات بث محتوى صوتي ومحتوى فيديو؛ البث السمعي والمرئي؛ بث
وتوصيل المحتوى السمعي والمرئي؛ خدمات البث عبر اإلنترنت؛ خدمات بث الفيديو
عبر اإلنترنت؛ خدمات البث الصوتي عبر اإلنترنت؛ خدمات بث الفيديو عبر اإلنترنت
أو شبكات االتصاالت األخرى ،وهي بث مقاطع الفيديو إلكترونيًا؛ خدمات البث وتوفير
إمكانية الوصول عن طريق االتصاالت لمحتوى الفيديو والمحتوى السمعي الذي يتم
تقديمه عبر خدمة الفيديو عند الطلب عبر اإلنترنت؛ توفير إمكانية وصول مستخدمين
متعددين لشبكة معلومات كمبيوتر عالمية؛ خدمات غرف الدردشة؛ خدمات بوابة
إلكترونية؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ توفير وصول المستخدم إلى اإلنترنت؛ توفير
خدمة شبكة على اإلنترنت تمكن المستخدمين من إنشاء ملفات تعريف شخصية تتضمن
معلومات شبكات التواصل االجتماعي؛ توفير إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات
كمبيوتر عبر اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت في مجال الترفيه؛
توفير إمكانية الوصول إلى شبكة كمبيوتر أو موقع على اإلنترنت يضم مجموعات
عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

مناقشة تفاعلية ،بما في ذلك مجموعات المناقشة فيما يتعلق بالكتب والكتب الكوميدية
والروايات المصورة وكتب األطفال والمؤلفين والقراءة.بالفئة رقم 00

عدد  - 079ال 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 :

9071423

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00االتصاالات وخدمات االتصاالت وكافة خدمات الفئة  00دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9071010

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/34 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  ،انك - .شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان  ،سياتل  ،واشنطن  ، 00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00خدمات االتصاالت عن بعد ،النقل االلكترونى للبيانات ،تدفق البيانات ،تدفق
تطبيقات البرامج ،توفير سعة تدفق بيانات لالخرين ،تدفق المواد السمعية والفيديوية
عبر االنترنت،بث الفيديو تحت الطلب ،خدمات البث،توفير الوصول الى شبكات
االتصاالت عم بعد ،توفير الوصول من عدة مستخدمين لشبكات معلومات الحاسوب
العالمية لنقل ونشر مجموعة واسعة من المعلومات ،توفير الوصولللمستخدم الى برامج
الحاسوب فى شبكات البيانات ،توفير الوصول ألنظمة التشغيل المستضافة عن بعد
وتطبيقات الحاسوب عبراالنترنت ،توفير الوصول لمواردوتخزين الحوسبة السحابية
،توفير الوصول الى قواعد البيانات ،توفير خدمات الشبكة االفتراضية الخاصة
()npvخدمات االتصاالت ،خدمات االتصاالت الهاتفية الخارجية ،خدمات الصوت عبر
بروتوكول االنترنت (،)niopخدمات المؤتمرات عبر االنترنت ،خدمات توجيه
المكالمات ،توفير خدمات المحادثة الصوتية ،توفير غرف المحادثة عبر االنترنت ،نقل
الرسائل ،توفير منتديات على الخط مباشرة (االنترنت) ألرسال الرسائلبين مستخدمى
الحاسوب خدمات تسجيل المكالمات ،استشارات االتصاالت بالفئة 00

عدد  - 079ال 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 :

9001403

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/97 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان سياتل واشنطن  00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00خدمات االتصاالت؛ خدمات االتصاالت اإللكترونية؛ نقل البيانات والصوت
والفيديو والملفات متعددة الوسائط؛ نقل الرسائل والصوت والبيانات والفيديو والصور
عبر شبكة اتصاالت عالمية؛ خدمات االتصاالت؛ خدمات البث؛ خدمات االتصاالت
عبر الفيديو؛ خدمات االتصاالت الهاتفية عبر الفيديو؛ خدمات اتصال البيانات؛ تدفق
البيانات؛ توفير خدمات االتصال الصوتي عبر االنترنت؛ خدمات المعلومات
واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة سابقاً؛ النقل االلكتروني
والالسلكي وتدفق وتنزيل الصوت والفيديو؛ توفير الوصول واالتصال بشبكات
الحاسوب العالمية عبر االتصاالت عن بعد؛ توفير الوصول الى االنترنت؛ نشر الصور
والنصوص عبر محطات الحاسوب وعلى االنترنت؛ خدمات االخبار على االنترنت؛
خدمات االتصاالت؛ خدمات االتصال السحابي؛ ارسال واستقبال البيانات من وإلى
المستودعات السحابية؛ توفير الوصول من عدة مستخدمين الى شبكات الحاسوب
العالمية؛ توفير وصول العمالء إلى شبكات االتصاالت لآلخرين؛ االستشارات في مجال
خدمات االتصاالت؛ تدفق البيانات عبر شبكة حاسوب عالمية؛ خدمات التدوين الصوتي
والبث عبر االنترنت؛ توصيل واستقبال ونقل الرسائل والوثائق والصور وغيرها من
البيانات عن طريق النقل اإللكتروني؛ خدمات البريد االلكتروني؛ خدمات نقل البيانات
والوسائط اإللكترونية عبر شبكات الحاسوب العالمية والمحلية على اإلنترنت؛ توفير
غرف المحادثة عبر االنترنت ولوحات النشرات االلكترونية على الخط مباشرة
(اإلنترنت) إلرسال الرسائل بين المستخدمين؛ توفير خدمات البريد االلكتروني
والرسائل الفورية؛ خدمات شبكات االتصاالت المتحركة؛ استئجار معدات االتصاالت
السلكية والالسلكية والواي فاي؛ خدمات المعلومات واالستشارة والنصح المتعلقة بجميع
الخدمات المذكورة سابقاً.

االشتراطات

:

---------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

13

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9000423

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :يورنت اكس  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 37 :شارع مصطفى كامل  -المعادى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 00

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9290300

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/34 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيال مصر) ش م م  -شركه مساهمه مصرية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده ( )394-393بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم  20شارع محيى الدين ابو
العز  -المهندسين  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00جميع خدمات الفئه 00
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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

9290301

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :فودافون انترناشيونال سيرفيزيس  -شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده االداريه رقم  3433القطعه  3/32أ المحور المركزى  -مدينه  1اكتوبر -
الجيزه
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00الخدمات الوارده بالفئه 00
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

عدد  - 079ال 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 :

9000403

بتاريــــــــــــــــــخ 4931/92/90 :
إسم طالب التسجيل :سعيد يوسف كامل وشريكتة  -النزيه لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 2 :ى تقسيم اسماء فهمى  -ارض الجولف  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

0-0
الفئة  - 0مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم 0
الفئة  - 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 0

عدد  - 079ال 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 :

9037302

بتاريــــــــــــــــــخ 4937/90/40 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه أمريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00نقل البضائع  ،توفير معلومات فى مجال النقل من خالل موقع الكترونى-
الشحن والتوصيل والتخزين للبضائع  -نقل الشحنات بواسطة الشاحنة او القطار او
بالجو  -تخزين البضائع  -مواد التغليف للنقل  -تغليف السلع لآلخرين  -تاجير حاويات
التخزين  -تأجير صناديق البريد  -تحديد وترتيب حجوزات الماكن تخزين لآلخرين -
خدمات البريد المستعجل  -خدمات توزيع البريد والرسائل  -خدمات التوزيع وبالتحديد
توفير خدمات على الخط مباشرة تتيح للعمالء إمكانية اختيار نقطة توزيع بضائع تم
شراؤها على االنترنت  -برامج قائمة على العضوية للشحن بواسطة الشاحنة او القطار
او بالجو  -تنسيق إجراءات السفر لالفراد والمجموعات  -وكاالت حجز السفر  -توفير
موقع الكترونى يضم معلومات السفر وتعليقات عليها الواردة بالفئة  00دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

18

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9071424

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر وكافة خدمات الفئة
00

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

19

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9004202

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/40 :
إسم طالب التسجيل :على سعد على جاد الله وشركائه  -شركة جاد الله للتبريد  -شركة توصيه بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 20 :ش عمان  -الدقى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00التعبئة والتغليف بالفئة  00فى مجال الخضروات والفاكهه والمواد الغذائيه

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9000941

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/09 :
إسم طالب التسجيل :شركة محمد يحيى زكريا بهنس وشريكه  -الرازوي للتنمية العقارية والزراعية  -شركة
توصيه بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :عمارة  379الحى السابع المجاورة  3الشيخ زايد مدينه  1اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00خدمات النقل والشحن والتفريغ  ،خدمات تخزين البضائع  ،تنظيم الرحالت
والسفر  ،السمسرة فى الشحن  ،السمسرة فى النقل  ،تشغيل الهويسات  ،تأجير السيارات
والحافالت والمركبات  ،مواقف السيارات  ،خدمات قيادة السيارات  ،تسليم البضائع ،
توزيع الطاقة  ،حراسة المسافرين  ،معلومات النقل والتخزين  ،تسليم الطرود  ،دفع
أجرة الشحن فى ميناء الوصول  ،تأجير أماكن وقوف السيارات  ،نقل المسافرين  ،النقل
بواسطة خطوط االنابيب ،العتالة ( التحميل والتنزيل )  ،تأجير الثالجات  ،تأجير
المستودعات  ،تأجير حاويات التخزين  ،الحجز للنقل  ،الحجز للسفر  ،مرافقة
المسافرين  ،خدمات االنتقال  ،تحميل السفن وتفريغها  ،خدمات التخزين  ،تأجير
الشاحنات ،تفريغ الحمولة الواردة بالفئة (. )00

االشتراطات
البيانات التجارية

:

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

عدد  - 079ال 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 :

9293174

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/33 :
إسم طالب التسجيل :عبد الغفار محمد عبد العال السالمونى وشركاة  -مكرونة سما  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  - 3 / 2المنطقة الصناعية السادسة  -مدينة  1اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00التعبئة و التغليف بالفئة  00في مجال الفئة 09

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

22

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9292413

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/33 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -مؤسسة فرديه
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة  3بالشقه رقم  /1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00النقل والتغليف والتخزين الوارد بالفئة  00للمنتجات الواردة بالفئات - 40
09

عدد  - 079ال 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 :

9292414

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/33 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -مؤسسة فرديه
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة  3بالشقه رقم  /1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00النقل والتغليف والتخزين بالفئة  00للمنتجات الواردة بالفئات 37 - 31

عدد  - 079ال 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 :

9292410

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/33 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شراره  -شراركو للصناعة  -مؤسسة فرديه
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة  3بالشقه رقم  /1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00النقل والتغليف والتخزين الوارد بالفئة  00للمنتجات الواردة بالفئات 0 - 3

عدد  - 079ال 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 :

9292712

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/30 :
إسم طالب التسجيل :المراعي الخضراء للصناعات الغذائية ش م م  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية الثالثة القطعة رقم  309/4مدينة  1أكتوبر الجيزة مصر
فئـــات العــــــالمة:

40
الفئة  - 00تعبئة وتغليف وتخزين فى مجال المنتجات الواردة بالغئة  40وهذه الخدمات
ترد فى الفئة  00اليرد فى فئات أخرى

االشتراطات

:

-----

عدد  - 079ال 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 :

9293200

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/09 :
إسم طالب التسجيل :شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :كومباية الغاز رقم  2بملك  /شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور  -مدنية دمنهور -
البحيرة
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00خدمات تعبئة وتغليف االدخنة والمعسل و السجائر والكبريت ومستلزمات
التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك الواردة بالفئة رقم 00
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

27

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9293107

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/93 :
إسم طالب التسجيل :شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :كومبانية الغاز رقم  2بملك /شركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور مدينة دمنهور -
البحيرة
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00التعبئة والتغليف بالفئة  00فى مجال االدخنة والمعسل والسجائر والكبريت
ومستلزمات التدخين الواردة بالفئة 02

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

28

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9293109

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/93 :
إسم طالب التسجيل :شركة الحناوى للدخان والمعسل  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :كومبانية الغاز رقم  2بملك /شركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور مدينة دمنهور -
البحيرة
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00خدمات تعبئة وتغليف االدخنة والمعسل والسجائر والكبريت ومستلزمات
التدخين وادوات التدخين والفحم المعد لذلك الواردة بالفئة 00
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

29

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297290

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/09 :
إسم طالب التسجيل :احمد يحيا عبد الفتاح مرسي  -ميالنو اف  - 31فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  33مساكن اطلس برج المقطم الخليفه القاهره
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00تعبئه وتغليف ورش مبيدات حشرية وتوريدات الفئه  00في مجال الفئه رقم
 3دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

30

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297239

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/09 :
إسم طالب التسجيل :احمد يحيا عبد الفتاح مرسي  -ميالنو اف  - 31فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  33مساكن اطلس برج المقطم الخليفه القاهره
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00تعبئه وتغليف ورش مبيدات حشرية وتوريدات الفئه  00في مجال الفئه رقم
 3دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

31

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297233

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/09 :
إسم طالب التسجيل :احمد يحيا عبد الفتاح مرسي  -ميالنو اف  - 31فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  33مساكن اطلس برج المقطم الخليفه القاهره
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00تعبئه وتغليف ورش مبيدات حشرية وتوريدات الفئه  00في مجال الفئه رقم
 3دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

32

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297234

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/09 :
إسم طالب التسجيل :احمد يحيا عبد الفتاح مرسي  -ميالنو اف  - 31فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بلوك  33مساكن اطلس برج المقطم الخليفه القاهره
فئـــات العــــــالمة:

00
الفئة  - 00تعبئه وتغليف ورش مبيدات حشرية وتوريدات الفئه  00في مجال الفئه رقم
 3دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

33

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290193

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/47 :
إسم طالب التسجيل :هاباج لويد اكتينجز لشافت-ش.مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا
العنــــــــــــــــــوان :باليندام ,49903 ,43هامبورج ,المانيا
فئـــات العــــــالمة:

00
حصرا في مجال لوجستيات الشحن ،باستثناء الشحن
الفئة  - 00نقل وتخزين البضائع
ً
الجوي؛ نقل البضائع والعينات والبضائع بجميع أنواعها ،وتسليمها إلى المتلقي عبر
الطرق البرية والسكك الحديدية والسفن؛ توفير خدمات الشحن بجميع أنواعه ،وشحن
حصرا في مجال لوجستيات الشحن ،باستثناء الشحن
وتخزين البضائع بجميع أنواعها
ً
حصرا في مجال لوجستيات
الجوي؛ تحميل وتفريغ مركبات النقل بجميع أنواعها
ً
الشحن ،باستثناء الشحن الجوي؛ أعمال تخليص السفن والشحن (خدمات النقل)؛ أعمال
السمسرة في السفن باستثناء سفن الركاب ،وشحنات السفن ،ومنطقة الشحن واألرصفة؛
استئجار المركبات البرية والسكك الحديدية باستثناء مركبات الركاب؛ استئجار عنابر
الخزانات ،واستئجار مساحة الخزانات ،وخدمات حاويات الخزانات (صهاريج نقل
السوائل والنفط) ،واستئجار صهاريج النقل بالسكك الحديدية وغيرها من المركبات ذات
األغراض الخاصة؛ استئجار العربات؛ النقل البري التجاري (المحلي والمسافات
البعيدة)؛ توفير المعلومات عن طريق الكمبيوتر ،واالتصاالت وأجهزة االتصاالت
حصرا في مجال لوجستيات الشحن ،باستثناء الشحن الجوي.فئة  00دون
اإللكترونية
ً
غيرها

االشتراطات

:

---------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

34

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290129

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/47 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيتد جروسرز  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مول الند مارك االدارى التجارى الكائن فى القطعة رقم  2و  0محور المركزى -
الجزء الجنوبى  -امام بوابة  0حدائق المهندسين  -الشيخ زايد  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة00 :
الفئة  - 00التعبئه و التغليف الوارد فى الفئه  00فى مجال الفئات 04_03_09_40
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  583583وغيرها

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

35

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9071420

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

29
الفئة  - 29معالجة المواد وكافة خدمات الفئة  29دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

36

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9000309

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/30 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -مؤسسة فردية
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة  3بالشقة رقم  / 1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

29
الفئة  - 29خدمات تنقية الهواء و تلطيف الجو  -معاجة االفالم السينمائية  -صباغة
المالبس و االقمشة  -خدمات طباعة  -و جميع خدمات الفئة 29

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

37

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9291000

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/43 :
إسم طالب التسجيل :كولميف لمواد البناء المتخصصة ش ذ م م  -شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست
وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :منطقه جبل علي الصناعيه  ،دبي  ،ص.ب ، 340090 .االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة:

29
الفئة  - 29معالجة المواد وجميع الخدمات الواردة في الفئة .29

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

38

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297120

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/90 :
إسم طالب التسجيل :اليف فيرجين  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 43 :ش اسماء فهمي  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

29
الفئة  - 29محطات تحلية المياة وتكريرها بالفئة رقم 29

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

39

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9030333

بتاريــــــــــــــــــخ 4933/93/43 :
إسم طالب التسجيل :ديسكفرى كومينكشيونز ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان :وان ديسكفرى بليس  -سيلفر سبرينج  -ماريالند 49039
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات تعليمية وترفيهية وهى برامج الوسائط المتعددة الجارية في مجال
المصلحة العامة موزعة عن طريق عدة برامج عبر عدة اشكال من ارسال وسائل
االعالم توفير معلومات ترفيهية بخصوص برامج التليزيون الجارية عن طريق شبكة
كمبيوتر عالمية انتاج برامج التليفزيون انتاج برامج الوسائط المتعددة وهذه الخدمات
واردة بالفئة رقم 23

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

40

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9021904

بتاريــــــــــــــــــخ 4937/93/37 :
إسم طالب التسجيل 0 :راوند فرانشايزنج ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين والية
ساوث كارولينا
العنــــــــــــــــــوان 3900 :اى باتلر روود  3903 #جرينفيل ساوث كارولينا  - 40197الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23فصول تكييف اللياقة البدنية ،تعليم اللياقة البدنية  ،استوديوهات لتعليم اللياقة
البدنية وخاصة التى تقدم دروس التمرينات الرياضية  ،فصول نحت الجسم  ،وفصول
مجموعات اللياقة البدنية  ،استوديوهات لتعليم اللياقة البدنية وخاصة التى تقدم تمرينات
للمجموعات عن طريق االجهزة الرياضية  ،تمرينات اللياقة البدنية لالفراد
والمجموعات  ،خدمات تدريب اللياقة البدنية التى تقدم موقع على شبكة االنترنت يضم
معلومات عن ممارسة الرياضة واللياقة البدنية وعن تقديم المساعدة والتدريب الشخصى
واستشارات اللياقة البدنية لالفراد لمساعدتهم على تحقيق اللياقة البدنية والقوة والتهيىء
 ،والتمرينات التى تحسن من الحياة اليومية  ،تقديم فصول وورش العمل والندوات
والمخيمات فى مجاالت اللياقة البدنية وممارسة الرياضة  ،وومارسة الرياضة ،
المالكمة  ،ركلة المالكمة والفنون القتالية المختلطة  ،توفير اللياقة البدنية والتمارين
الرياضية المرافق  ،توفير اللياقة البدنية العامة ومرافق فنون الدفاع عن النفس التى
تتطلب عضوية وتتركز فى مجاالت اللياقة البدنية العامة  ،وممارسة  ،والفنون القتالية
المختلطة بالفئة 23
االشتراطات

:

---

عدد  - 079ال 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 :

9017000

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/43 :
إسم طالب التسجيل :شركة جى كى ام هوتليز اند ريزورتز الدارة وتشغيل المنشأت السياحية والفندقية -
شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :فندق آمون  -ناصيه  41يوليو مع احمد عرابى  -ميدان اسفنكس  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23حفالت ومسرح منوعات بالفئة 23

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن البيان:
االشتراطات
الوصفى ورسم التاج كال على حدة

عدد  - 079ال 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 :

9071422

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه واالنشطة الرياضية والثقافية وكافة
خدمات الفئة  23دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9077293

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/09 :
إسم طالب التسجيل :هيويا بي تي اي .ال تي دي  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
سنغافورة
العنــــــــــــــــــوان 39 :أنسون رود  33 - 30# -انترناشونال بالزا  -سنغافورة ()970090
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23توفير المطبوعات االلكترونية الورية غير القابلة للتنزيل  -خدمات التريه -
خدمات االلعاب المقدمة مباشرة من شبكة كمبيوتر  -توير تسهيالت االستجمام -
التدريس  -تنظيم العروض (خدمات متعهدى الحفالت)  -توير فيديو باالتصال غير
القابلة للتنزيل  -تأجير معدات االلعاب  -توفير خدمات قاعات التسلية  -انتاج االم
بخالف االلكترونى المباشر  -افالم الدعاية واالعالن  -توزيع (بخال نقل) االالم
السينمائية  -انتاج البرامج التلفزيونية  -انتاج المسجالت الصوتية  -حدائق المالهى -
خدمات الحدائق  -الترفيه التاعلى  -توفير الموسيقى  -غير القابلة للتنزيل  -عبر شبكات
اتصال الهات أو االنترنت  -تحرير النصوص المكتوبة  -توفير مراكز العاب الكمبيوتر
الواردة بالفئة رقم 23

عدد  - 079ال 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 :

9003247

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/94/90 :
إسم طالب التسجيل :زيف ديفيس ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية
ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 3332 :ذا افينيو  33 ،ذا فلور  ،نيويورك  ،ان واى  ، 39933الواليات المتحده
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23المنشورات عبر االنترنت وتحديدا المجالت فى مجاالت اجهزه الكمبيوتر
الحاسبات  ،وشبكات الكمبيوتر والشبكات واالعمال والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والخدمات التفاعليه عبر االنترنت الوارده بالفئه 23

عدد  - 079ال 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 :

9003323

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/94/92 :
إسم طالب التسجيل :شركة السالم للتطوير التعليمى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :محل رقم  B 32الكائن ضمن محالت السوق التجارى بفندق كونورد السالم النزهة -
مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23الخدمات التعليميه والترفيهيه بالفئة  23دون غيرها
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال 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 :

9000347

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/37 :
إسم طالب التسجيل :البنك المركزى المصرى  -شخص اعتبارى عام يتبع رئيس الجمهورية
العنــــــــــــــــــوان 32 :شارع الجمهورية االزبكيه
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23مبادرة قومية لمساندة بيئة ريادة االعمال والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة واستدامه النهوض باالقتصاد القومى عن طريق التدريب بالفئة  23دون
غيرها

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال 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 :

9000304

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/37 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23توفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة ،توفير المراجعات
والتعليقات والمعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة عبر
شبكة الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت ،خدمات الترفيه وبالتحديد
توفير الموسيقى الحية (على الهواء مباشرة) غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا
والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفيديو عبر شبكة
حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت ،خدمات الترفيه وبالتحديد توفير
المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة،
خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين والفنانين والفرق من خالل تزويد مقاطع
فيديو غير قابلة للتنزيل لألداء الموسيقي والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة
حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت ،خدمات الترفيه وبالتحديد عمل
اقتراحات لتسجيل الموسيقى والكوميديا والكلمة المنطوقة بناء على بيانات المستخدم
الناتجة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت ،تنظيم وعقد الحفالت
الموسيقية ،خدمات الترفيه على شكل تقديم وتنظيم عروض االفالم ،توفير المعلومات
المتعلقة بالعروض الحية (على الهواء مباشرة) والعروض الموسيقية الحية (على الهواء
مباشرة) ،توفير المعلومات في مجال الترفيه ،عقد ورشات العمل والندوات في مجال
المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات والموسيقى ،الخدمات التعليمية
وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية
والصوتيات والموسيقى ،انتاج التسجيالت الصوتية ،توفير ستوديوهات الفيديو
والصوت ،تنظيم حجز التذاكر للعروض وغيرها من المناسبات الترفيهية ،خدمات حجز
التذاكر والحجز للمناسبات الترفيهية والثقافية والواردة بالفئة  23والترد ضمن فئات
أخرى .بالفئة رقم  23:دون غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9000043

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/92/90 :
إسم طالب التسجيل :ايمن محمد عبد الستار ماضى وشريكته  -كيدو تاون  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 001 :طريق الجيش  -جليم الرمل  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23جميع خدمات الفئة رقم 23

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال 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 :

9004000

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/90 :
إسم طالب التسجيل :الفنج اديوكيشن & تكنولوجي جروب كو ،.ال تي دي - .شركة ذات مسئولية محدوده
مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين دولة الصين
العنــــــــــــــــــوان 3 :روم  ، 090 - 0فلور  ، 0رقم ، 40 .تشنغ فو رود  ،هايديان دستركت  ،بكين ،
الصين
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23التدريس  ،خدمات التربية والتعليم  ،اإلمتحانات التعليمية  ،خدمات التدريس
 ،األكاديميات [للتربية والتعليم] ،الدروس الخصوصية  ،نشر الكتب  ،تنظيم وإدارة
االجتماعات  ،تنظيم وإدارة منتديات تعليمية شخصية ،تنظيم المعارض لألغراض
الثقافية أو التعليمية  ،تنظيم وإدارة ورشات العمل [تدريب] ،تنظيم المباريات أو
المنافسات [للتعليم أو الترفيه] ،النشر اإللكتروني للكتب والمجالت اإللكترونية ،توفير
المطبوعات اإللكترونية الفورية غير القابلة للتنزيل ،توفير الفيديوهات عبر االنترنت
غير القابلة للتنزيل  ،تنظيم جوالت سياحية  ،الترجمة  ،دُور حضانة" بالفئة 23
االشتراطات

:

عدد  - 079ال 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 :

9002934

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/97/93 :
إسم طالب التسجيل :محمد السيد جاد عقل  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :اشمون مركز اشمون المنوفية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23انتاج فنى بالفئة 23

عدد  - 079ال 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 :

9000424

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :يورنت اكس  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 37 :شارع مصطفى كامل  -المعادى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 23

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9291477

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/30 :
إسم طالب التسجيل :الشرق للخدمات االخبارية المحدودة  -شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده  ، 97 ، 91 ، 93 ، 92الطابق  ، 2ذا اكسشانج  ،مركز دبى المالى العالمى ،
ص.ب  ، 74320دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء
المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال
التدريب على التوظيف ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات وهذه الخدمات واردة
بالفئة رقم 23
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  577333وغيرها

عدد  - 079ال 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 :

9291470

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/30 :
إسم طالب التسجيل :الشرق للخدمات االخبارية المحدودة  -شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده  ، 97 ، 91 ، 93 ، 92الطابق  ، 2ذا اكسشانج  ،مركز دبى المالى العالمى ،
ص.ب  ، 74320دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء
المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال
التدريب على التوظيف ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات وهذه الخدمات واردة
بالفئة رقم 23
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  577333وغيرها

عدد  - 079ال 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

9291403

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/30 :
إسم طالب التسجيل :الشرق للخدمات االخبارية المحدودة  -شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده  - 97 - 91 - 93 - 92الطابق  - 2ذا اكسشانج  -مركز دبى المالى العالمى -
ص.ب  - 74320دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء
المتعلقة باألحداث الجارية ؛ توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال
التدريب على التوظيف ؛ نشر الصحف والمجالت والدوريات وهذه الخدمات واردة
بالفئة رقم 23
:
االشتراطات
العالمة رقم 772333

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

العالمة

9291400

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/30 :
إسم طالب التسجيل :الشرق للخدمات االخبارية المحدودة  -شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده  - 97 - 91 - 93 - 92الطابق  - 2ذا اكسشانج  -مركز دبى المالى العالمى -
ص.ب  - 74320دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23توفير موقع على شبكة االنترنت يضم االخبار والمقاالت االفتتاحية واالراء
المتعلقة باالحداث الجارية  -توفير المعلومات واالخبار على االنترنت فىمجال التدريب
على التوظيف  -نشر الصحف والمجالت والدوريات وهذه الخدمات واردة بالفئة رقم
23
:
االشتراطات
العالمة رقم 772337

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

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9291100

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/49 :
إسم طالب التسجيل :سيزارز ليسينس كمبانى  ،ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين نيفادا
العنــــــــــــــــــوان :ون سيزارز باالس درايف  ،الس فيجاس  ،نيفادا  00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات الترفيه؛ خدمات الكازينو (للمقامرة)؛ خدمات المقامرة؛ لعب القمار؛
توفير مرافق للعب القمار؛ ألعاب القمار التفاعلية؛ توفير بوابة موقع إلكتروني على
شبكة اإلنترنت في مجال ألعاب الكمبيوتر وألعاب المقامرة؛ خدمات الترفيه التلفزيونية؛
تنظيم وتوفير األلعاب والمباريات والمسابقات ألغراض الترفيه؛ توفير بيئات افتراضية
يمكن للمستخدمين من خاللها التفاعل من خالل األلعاب االجتماعية ألغراض اإلستجمام
أو قضاء أوقات الفراغ أو الترفيه؛ تنظيم الترفيه لحفالت الزفاف؛ توفير مرافق للترفيه؛
النوادي الليلية؛ خدمات الديسكو (حانات الرقص)؛ الكاباريهات (المالهي الليلية)؛
خدمات المسرح والخدمات الترفيهية التي تضم الموسيقي والرقص والكوميديا والدراما
والعروض السحرية؛ النوادي الصحية؛ النوادي الترفيهية والرياضية؛ نوادي الشواطئ
والمسابح؛ خدمات نوادي الجولف (وما يتعلق بمضارب الجولف)؛ توفير مرافق
الجولف؛ تنظيم بطوالت ودوريات الجولف؛ خدمات نوادي الضواحي (التي تضم
مرافق للتنس والجولف والسباحة ،وما إلى ذلك)؛ توفير المرافق الرياضية؛ خدمات
حدائق المالهي؛ المتنزهات؛ قاعات التسلية (مجمعات اللهو والتسلية)؛ مراكز التسلية؛
حجز عروض الموسيقى والكوميديا والرقص والدراما والسحر؛ توفير مرافق لألنشطة
الترفيهية؛ توفير مرافق لعروض الموسيقى والكوميديا والرقص والدراما والسحر؛
تنظيم وإقامة المناسبات واألحداث الرياضية الخاصة بألعاب القوى ،ومنافسات
ومسابقات ألعاب القوى ،والمناسبات واألحداث الرياضية؛ تنظيم األنشطة والمسابقات
والمنافسات الرياضية والترويج لها؛ إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ انتاج أشرطة
الفيديو ،وأشرطة األفالم ،واألشرطة الصوتية واأللعاب والمعدات اإللكترونية؛ توفير
المطبوعات اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ نشر الكتب والصحف اإللكترونية عبر
اإلنترنت؛ تنظيم سباقات الخيل؛ إدارة المنشآت الرياضية واألحداث الرياضية؛ توفير
مرافق التربية البدنية ومرافق الرياضة البدنية (الجمنازية)؛ إنتاج العروض؛ خدمات
وكاالت التذاكر المسرحية؛ تنظيم االجتماعات والمؤتمرات؛ خدمات التعليم؛ توفير
التعليم والتدريب في مجاالت القمار والرياضة والترفيه؛ التدريب على إدارة الفنادق؛
خدمات الكازينو التي تقدم خصومات وخدمات مجانية للزبائن الدائمين من خالل
استخدام بطاقة الهوية؛ خدمات المعلومات واالستشارات والخدمات االستشارية فيما
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يتعلق بما سبق ذكره.فئة  23دون غيرها
االشتراطات

:

---------
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297070

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/91 :
إسم طالب التسجيل :بينيكال  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :الشقة رقم  44بالدزور الرابع  -بالعقار رقم  -30شارع هدى شعراوي  -عابدين -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23االستشارات و التدريب الوارده بالفئة رقم 23

عدد  - 079ال 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 :

9290402

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/40 :
إسم طالب التسجيل :اسالم اسماعيل محمد اسماعيل  -فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ع الفلكي ش خالد بن الوليد  -الرأس السوداء  -اول المنتزة  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات االنتاج الفني الواردة بالفئة رقم 23

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال 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 :

9071423

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات ىالبحث والتصميم المتعلقة بها وخدمات
التحاليل واالبحاث الصناعية وخدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبى والبرمجيات
الحاسوبية وكافة خدمات الفئة  24دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9004141

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/37 :
إسم طالب التسجيل :هاتغز هو هيكفيزيون ديجيتال تكنولوجى كو ، .لمتد  -شركة محدودة المسئولية صينية
العنــــــــــــــــــوان :نو 333 .كيانمو روود  -بينجيانغ ديستريكت  -هاتغزهو 039933
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24دراسات المشاريع التقنية في مجال الفيديو ،المراقبة ،األمن والبرمجيات؛
تطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ المسح؛ التصميم الصناعي؛ التصميم والديكور
الداخلي؛ االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ تحويل البيانات أو الوثائق
من أوساط مادية إلى إلكترونية؛ مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن بعد ،باالخص ،مراقبة
أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد للتأكد من حسن أدائها؛ تخزين البيانات
اإللكترونية؛ خدمات الدعم التقني ،باالخص ،خدمات إدارة البنية التحتية عن بعد وفي
الموقع في مجال الفيديو ،المراقبة ،األمن والبرمجيات؛ توفير االستخدام المؤقت
لبرمجيات حوسبة سحابية إلكترونية غير قابلة للتنزيل لمطابقة وإدارة البيانات؛
استشارات في مجال تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر؛ توفير برامج الكمبيوتر على
شبكات البيانات من خالل الحوسبة السحابية؛ الحوسبة السحابية التي تتميز ببرمجيات
الستخدام وإدارة ملفات البيانات الرقمية المقدمة إلكترونياً؛ توفير أنظمة وبيئات حاسوب
افتراضية من خالل الحوسبة السحابية؛ منصة خدمة تتضمن برمجيات لعرض ،تسجيل،
إدارة ،دخول وتخزين الفيديوهات والصور وللتحكم بالكاميرات؛ برمجيات خدمة
تتضمن برمجيات لعرض ،تسجيل ،إدارة ،دخول وتخزين الفيديوهات والصور و
للتحكم بالكاميرات .بالفئة 24

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -منح الطالب حق اسبقية
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9009003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/92/31 :
إسم طالب التسجيل :انفنتيتى لالستشارات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 30 :شارع عيسى حمدى سابقا  -نجيب محفوظ حاليا  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24االستشارات الهندسية الواردة بالفئة رقم 24

االشتراطات

:

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

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9001407

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/97 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان سياتل واشنطن  00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24خدمات المنصات كخدمة التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع
أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي؛ خدمات البرامج كخدمة التي
تضم برامج حاسوب لالستخدام مع أنظمة المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل
اآللي؛ تطبيقات مزود الخدمة التي تضم برامج واجهة برمجة التطبيقات ألنظمة
المراقبة المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي؛ خدمات المنصات كخدمة التي تضم
برامج حاسوب الستخدامها في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية
لألشياء؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل وتشغيل ودمج
ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة؛ خدمات المنصات
كخدمة التي تضم برامج حاسوب لالستخدام في توصيل ومراقبة األجهزة اإللكترونية
للشبكة المعلوماتية لألشياء؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج حاسوب لتوصيل
وتشغيل ودمج ومراقبة وادارة االجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة بالشبكة؛
خدمات تطبيقات مزود الخدمة والتي تضم برامج لمراقبة ودمج وتشغيل وتوصيل
وادارة اجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية
االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي يمكن التحكم بها صوتيا؛ توفير االستعمال
المؤقت لتطبيقات البرامج االمنية ومكافحة السرقات؛ توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات
البرامج غير القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على االشخاص والتواصل
معهم عند بابهم؛ توفير االستخدام المؤقت لتطبيقات البرامج لالوامر الصوتية؛ خدمات
الحاسوب بالتحديد توفير موقع الكتروني يضم تقنية الستخدامها في أنظمة 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 على الخط مباشرة (االنترنت) برامج قابلة
للتنزيل لتسجيل واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل الصوت والفيديو على االنترنت؛
توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة (االنترنت) لبرامج غير قابلة للتنزيل الدارة
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ونقل البيانات؛ تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب؛ استضافة
موقع الكتروني لتخزين البيانات الكترونيا؛ مراقبة أنظمة الحاسوب عن طريق االتصال
عن بعد؛ مراقبة أنظمة الكاميرا بواسطة االتصال عن بعد؛ تركيب وصيانة واصالح
برامج الحاسوب خدمات التخزين والتسجيل السحابي؛ 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
واظهار وتخزين ومشاركة وتحليل البيانات؛ خدمات دعم تقنية المعلومات؛ توفير الدعم
الفني؛ االستشارات والتصميم والفحص والبحث والدعم الفني والمعلومات في مجال
الشبكات الالسلكية واالتصال الواي فاي والحوسبة وشبكات الحاسوب وبرامج الحاسوب
واإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية؛ االستشارات الفنية والمعلومات في مجال أجهزة
التوجيه وأجهزة تمديد الشبكة الالسلكية وأجهزة نقطة الوصول الالسلكية؛ تصميم
وإنشاء وصيانة واستضافة المواقع اإللكترونية أو بوابات المواقع اإللكترونية؛ خدمات
مزود خدمة التطبيقات؛ خدمات االستشارات الفنية والدعم الفني في مجال اتصاالت
البيانات وشبكات الحاسوب واالتصاالت واالتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب
واإلنترنت؛ استضافة تطبيقات برامج الحاسوب الستخدامها من قبل اآلخرين؛ توفير
االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر االنترنت؛ خدمات كتابة
برامج الحاسوب؛ تجميع وتحديث قواعد المعرفة؛ خدمات استكشاف األخطاء
التكنولوجية وإصالحها؛ مراقبة أنظمة الحاسوب والشبكات ألغراض أمنية؛ الخدمات
االمنية المتعلقة بأجهزة التوجيه وموسعات ومطيالت مدى وصول الشبكة؛ حماية
شبكات الحاسوب وأنظمة الحاسوب من هجمات فيروسات الحاسوب والمتسللين والعبث
واالختراقات غير المصرح بها والتالعب بالبيانات غير المصرح به؛ خدمات تخزين
البيانات على الخط مباشرة؛ توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة
للتنزيل والمستخدمة عن بعد لتقييد الوصول الى الحواسيب والهواتف النقالة والمتحركة؛
توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة للبرامج غير القابلة للتنزيل لحماية
العالئالت من المحتوى غير المالئم؛ توفير االستخدام المؤقت على الخط مباشرة
للبرامج غير القابلة للتنزيل للتحكم في إعدادات الخصوصية واألمان على الشبكات
الالسلكية؛ خدمات البرامج كخدمة التي تضم برامج لغرض حظر اإلعالنات أثناء
استخدام اإلنترنت؛ المعلومات والنصح واالستشارات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة
أعاله بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر الخط المباشر أو عبر اإلنترنت أو الشبكات
الخارجية فئة  24دون غيرها
االشتراطات

:

-----
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9001227

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/90 :
إسم طالب التسجيل :تانسينت هولدينغز ليمتد  -شركة محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب  4103جي تي  ،سانتوري يارد  ،كريكيت سكوير  ،هوتشينز درايف جورج
تاون  ،غراند كايمان  ،جزر كايمان
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ،خدمات
التحاليل واألبحاث الصنـاعية ،خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،فنون
وعلوم تصميم وإقامة المباني  ،توثيق األعمال الفنية  ،تصميم برامج الكمبيوتر الخاصة
بااللعاب ،توفير خدمات التطبيقات ( ،)YSAبما في ذلك تفعيل تطبيقات برامج
الكمبيوتر الخاصة باآلخرين ،توفير خدمات التطبيقات ( )YSAلعرض البرامج لتمكين
أو تسهيل نقل ،تحميل ،عرض ،مشاهدة ،تدوين ،ربط ،مشاركة ،توفير الوسائل،و
المعلومات اإللكترونية بطريقة أخرى عبر شبكات االتصال ،برمجة الكمبيوتر أللعاب
الكمبيوتر  ،برمجة الكمبيوتر أللعاب الفيديو ،تأجير برامج ألعاب الكمبيوتر ،تأجير
برامج ألعاب الفيديو ،الخدمات الفنية لتحميل ألعاب الفيديو ،توفير موقع على شبكة
اإلنترنت والخدمات القائمة على شبكة اإلنترنت إلدارة برامج ألعاب الكمبيوتر
الشخصية  ،نموذج لتخزين البيانات (كالود) ،توفير االستخدام المؤقت لبرامج التشغيل
الغير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت للوصول إلى شبكة لتخزين البيانات (كالود)
واستخدامها ،نموذج لتخزين البيانات (كالود) أللعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو ،تخزين
البيانات عبر اإلنترنت ،تخزين البيانات بواسطة الكمبيوتر ،التخزين اإللكتروني أللعاب
الكمبيوتر وألعاب الفيديو ،التخزين اإللكتروني لمحتوى الوسائط الترفيهية ،توفير
محركات البحث أللعاب الكمبيوتر وألعاب الفيديو على اإلنترنت ،توفير استخدام مؤقت
لبرامج التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت الغير قابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين
بإجراء معامالت تجارية إلكترونية في األسواق عبر اإلنترنت من خالل شبكة كمبيوتر
عالمية ،صيانة وتحديث برامج الكمبيوتر لآلخرين ،توفير منصة الشبكات االجتماعية
عبر اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى ألغراض الترفيه ،توفير الشبكات االجتماعية
عبر اإلنترنت وشبكات االتصال األخرى ألغراض الترفيه ،خدمات المعلومات
واالستشارات والخدمات االستشارية المتعلقة بكل ما سبق ،نسخ برامج كمبيوتر ،مسح
حقول البترول ،مسح األراضي ،مراقبة أنظمة الكمبيوتر عن طريق الوصول من بعيد،
مراقبة الجودة ،فحص آبار البترول ،فحص النسيج ،فحص المواد ،صيانة برامج
كمبيوتر ،رسم تصاميم ومخططات اإلنشاء ،دراسات المشاريع التقنية ،خدمات حماية
الكمبيوتر من الفيروسات ،خدمات المختبرات العلمية ،خدمات الكيمياء ،تفعيل مواقع
اإلنترنت ،تصميم برامج كمبيوتر ،تصميم أنظمة كمبيوتر ،تصميم الفنون التخطيطية،
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محركات بحث على
تصميم العبوات ،تصميم الديكور الداخلي ،تصميم األزياء ،تزويد
ّ
اإلنترنت ،تزويد المعلومات العلمية والنصح واالستشارات فيما يتعلق بتعويض
الكربون ،تخطيط ال ُمدن ،تحويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته [تحويل غير
مادي[ ،تحويل بيانات الوثائق إلى رقمية [مسح[ ،تحويل البيانات أو الوثائق من أوساط
مادية إلى إلكترونية ،تحميل برامج كمبيوتر ،تحليل أنظمة كمبيوتر ،تحليل الخطوط
اليدوية ،تحديث برامج كمبيوتر ،تأجير خوادم الشبكة ،تأجير برامج كمبيوتر ،تأجير
أجهزة كمبيوتر ،برمجة الكمبيوتر ،أبحاث في مجال حماية البيئة ،أبحاث الفيزياء،
أبحاث التجميل ،إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت لآلخرين ،إستمطار
السحب ،إسترجاع بيانات الكمبيوتر ،إختبار كفاءة المركبات على الطرق ،الهندسة،
المعايرة [القياس[ ،المسح الجيولوجي ،المسح ،التنقيب عن البترول ،التنقيب
الجيولوجي ،التنبؤ باألحوال الجوية ،التقييم النوعي للغابات الدائمة ،التقييم النوعي
للخشب ،التصميم الصناعي ،التصميم الصناعي ،التحليل المائي ،التحليل الكيميائي،
التحاليل بغرض إستغالل حقول البترول ،البحث والتطوير لآلخرين ،األبحاث
الميكانيكية ،األبحاث الكيميائية ،األبحاث الجيولوجية ،األبحاث التقنية ،األبحاث
البيولوجية ،األبحاث البكتيرية ،اإلستكشاف تحت الماء ،اإلستشارات المعمارية،
االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر ،استشارات في مجال توفير الطاقة،
استشارات برامج الكمبيوتر .بالفئة 24
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290171

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/90 :
إسم طالب التسجيل :مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ريسرش
العنــــــــــــــــــوان 499 :فرست استريت اس دبليو  ،روشيستر  ،مينيسوتا  ، 33093الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24توفير موقع ويب خاص باألعضاء فقط يضم تقنية تمكن المستخدمين من
تنزيل معلومات تثقيفية حول المرضى والوصول إلى األخبار والمعلومات الطبية في
مجال تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق الخدمات التشغيلية والمالية والتميز في
رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية ورعاية المرضى؛ توفير موقع تفاعلي
لألعضاء فقط يضم تقنية تتيح للمستخدمين طلب االستشارات من مزود إلى مزود فيما
يتعلق بالرعاية الصحية ورعاية المرضى واالختبارات الطبية وتشخيص الحاالت
الطبية واألمراض ومعالجتها والجراحة والتعافي واإلخراج من المستشفى والوصول
إلى نتائج االختبارات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير الطبية فيما يتعلق بما سبق؛
تقديم الخدمات االستشارية وخدمات الحاسوب وتوفير المواقع اإللكترونية واألخبار
والمعلومات على اإلنترنت وتوفير برمجيات الحاسوب غير القابلة للتنزيل في مجاالت
الطب والعناية بالصحة والعافية؛ خدمات البحث وتطوير المنتجات الجديدة لآلخرين؛
خدمات الفحوصات المخبرية الطبية؛ خدمات البحوث العلمية؛ خدمات التجارب
السريرية؛ خدمات األبحاث البيولوجية؛ الخدمات االستشارية في مجاالت التكنولوجيا
الحيوية وخدمات البحث والتطوير الصيدالني وخدمات الفحوص المخبرية
والتشخيصات وعلم الوراثة الدوائي؛ الخدمات االستشارية في مجال جمع العينات
المختبرية وإجراءات المعالجة وتطوير االختبارات والمنهجيات المخبرية الجديدة
ومراقبة جودة المختبر وتصميم مرافق المختبرات.فئة  24دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة 85573
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9293370

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/03 :
إسم طالب التسجيل :الومينا  ،انك.
العنــــــــــــــــــوان :الومينا واي  ،سان دييغو  ،كاليفورنيا  - 04344الواليات  3499المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24خدمات التحليل الوراثي وتقديم التقارير ألغراض علمية وبحثية؛ خدمات
تسلسل وتحليل الحمض النووي ألغراض علمية وبحثية؛ البحث الطبي؛ توفير برمجيات
كومبيوتر غير قابلة للتنزيل؛ توفير برامج محركات بحث عبر االنترنت غير قابل
للتنزيل؛ توفير برامج كومبيوتر عبر االنترنت غير قابلة للتنزيل توفر التصاميم
(الخاصة) والطلبات المتعلقة بفحوصات النقاوة والعوامل والنيوكليوتيدات والحمض
النووي والعوازل والتجهيزات الكيميائية والتجهيزات البيولوجية والكواشف؛ خدمات
البرمجة كخدمة ()SaaS؛ خدمات المنصات كخدمة ()AaaS؛ البرمجة كخدمة
( )SaaSوالمنصات كخدمة ( ،)AaaSوخاصة تفعيل البرامج لالستخدام من قبل
اآلخرين في تصميم وطلب فحوصات النقاوة والعوامل والنيوكليوتيدات والحمض
النووي والعوازل والتجهيزات الكيميائية والتجهيزات البيولوجية والكواشف في مجاالت
تسلسل الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري،
والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث
السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية،
والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة،
والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات
المتقدمة [الميتاجينومكس] ،واالختبارات الجينية ،وعلم الوراثة؛ خدمات البرمجة كخدمة
( )SaaSوخدمات المنصات كخدمة ( )AaaSلالستخدام في مجاالت تسلسل الحمض
النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري ،والتشخيص
السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث السريري،
وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية ،والعلوم والبحوث
البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية،
والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات المتقدمة
[الميتاجينومكس] ،واالختبارات الجينية ،وعلم الوراثة؛ البرمجة كخدمة ()SaaS
والمنصات كخدمة ( )AaaSلجمع وتخزين وتحليل ومشاركة وتقديم تقارير المعلومات
البيولوجية والوراثية والسريرية والطبية والتشخيصية ،ولمتابعة العينات وإدارة
المشاريع ،وبيانات وآلية عمل المختبرات ،جميعها لالستخدام في مجاالت تسلسل
الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري،
والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث
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السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية،
والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة،
والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات
المتقدمة [الميتاجينومكس] ،وعلم الوراثة؛ تفعيل خدمة عبر مواقع اإلنترنت تم ّكن
المستخدمين من تخزين وتحليل ومشاركة البيانات في مجاالت تسلسل الحمض النووي،
والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري ،والتشخيص السريري،
والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث السريري ،وتطوير
العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية ،والعلوم والبحوث
البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية،
والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات المتقدمة
[الميتاجينومكس] ،واالختبارات الجينية ،وعلم الوراثة؛ وخدمات تسلسل وتحليل
الحمض النووي ألغراض علمية وبحثية؛ خدمات تسلسل وتحليل الجينات ألغراض
علمية وبحثية؛ خدمات تحليل وتقديم تقارير جينية ألغراض علمية وبحثية؛ تركيب
وصيانة برامج الكومبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر والتطبيقات لآلخرين؛ تركيب
وصيانة برامج الكومبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر والتطبيقات لآلخرين لالستخدام في
مجاالت تسلسل الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص
السريري ،والبحث الطبي ،والبحث السريري ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وتطوير
العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والتشخيص الجزيئي ،والطب المخبري ،والتكنولوجيا
الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وعلم الوراثة؛ خدمات التشخيص السريري
واالستشارات في مجاالت تسلسل الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص
الطبي ،والتشخيص البيطري ،والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث
البيطري ،والتشخيص ،والبحث السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية،
والبحوث الطبية المخبرية ،والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء،
وعلوم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة
الغذاء ،وعلم الجينات المتقدمة [الميتاجينومكس] ،واالختبارات الجينية ،وعلم الوراثة؛
خدمات علمية وتكنولوجية والبحوث المرتبطة بها؛ خدمات علمية مخبرية؛ خدمات طبية
مخبرية؛ خدمات الكومبيوتر؛ خدمات الكومبيوتر ،وخاصة ،مؤمن خدمات استضافة
كالود ومؤمن خدمات في الموقع لتخزين وتحليل ومشاركة المعلومات في مجاالت
تسلسل الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري،
والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث
السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية،
والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة،
والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات
المتقدمة [الميتاجينومكس] ،وعلم الوراثة؛ تأمين خدمات االتصال عبر االنترنت لتمكين
المستخدمين من تخزين والولوج وادارة وتحليل ومشاركة البيانات في مجاالت تسلسل
الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري،
والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث
السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية،
والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة،
والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات
المتقدمة [الميتاجينومكس] ،وعلم الوراثة؛ تصميم وتطوير األجهزة المخبرية اآللية،
المعدات المخبرية ،وأنظمة الكومبيوتر لآلخرين؛ تأمين خدمات استشارية لآلخرين
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ترتبط بإدارة البيانات وتطويرالبنى التحتية للمعلومات التكنولوجية؛ تأمين خدمات
استشارية لآلخرين ترتبط بتخطيط القدرات ،وتخفيف المخاطر ،وإدارة األساطيل
وتأمين مرافق التدريب؛ خدمات اثبات مفهوم لآلخرين ،خاصة ،خدمات االستشارات
والبحوث العلمية والتكنولوجية المرتبطة باختبار التصميم ،وتحضير المكتبة ،والتحكم
بنوعية المكتبة ،وتتبع العينات ،والتحكم بنوعية العينات ،وتحضير بروتوكوالت
مختصة وكتيبات ارشاد؛ تصميم وتحضير البيانات لآلخرين لجمع وتخزين وتحليل
وتقديم تقارير المعلومات البيولوجية؛ تأجير معدات المختبر؛ خدمات التشخيص
المحوسبة في تحليل وتسلسل الحمض النووي والجزيئات البيولوجية األخرى؛ تطوير
معدات وأنظمة المختبر اآللية وأجهزة الكومبيوتر لجمع وتخزين وتحليل ومشاركة
وتقديم تقارير المعلومات البيولوجية والجينية والسريرية والطبية والتشخيصية ،وتتبع
العينات وإدارة المشاريع ،وطلب البيانات وآلية عمل المختبر وفقا ً لمتطلبات اآلخرين،
جميعها في مجاالت تسلسل الحمض النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي،
والتشخيص البيطري ،والتشخيص السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري،
والبحث التشخيصي ،والبحث السريري ،وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية،
والبحوث الطبية المخبرية ،والعلوم والبحوث البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء،
وعلوم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية ،والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة
الغذاء ،وعلم الجينات المتقدمة [الميتاجينومكس] ،واالختبارات الوراثية ،وعلم الوراثة؛
خدمات الدعم الفني؛ خدمات الدعم الفني خاصة خدمات ادارة البنى التحتية لمراقبة
وإدارة المعلومات الفنية للكومبيوتر وأنظمة التطبيقات في مجاالت تسلسل الحمض
النووي ،والتنميط الجيني ،والتشخيص الطبي ،والتشخيص البيطري ،والتشخيص
السريري ،والبحث الطبي ،والبحث البيطري ،والبحث التشخيصي ،والبحث السريري،
وتطوير العقاقير ،وبحوث تطوير األدوية ،والبحوث الطبية المخبرية ،والعلوم والبحوث
البيطرية ،وعلوم الحياة ،وعلوم األحياء ،وعلوم األحياء الدقيقة ،والتكنولوجيا الحيوية،
والزراعة ،والتحاليل الجنائية ،وسالمة الغذاء ،وعلم الجينات المتقدمة
[الميتاجينومكس] ،واالختبارات الوراثية ،وعلم الوراثة بالفئة 24
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9291324

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/34 :
إسم طالب التسجيل :سموحة للتنمية واالستثمار (ش م م)  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 37 :شارع ميدان سعد زغلول  -محطة الرمل  -قسم العطارين  -الدور  - 0شقة - 30
االسكندرية
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24جميع الخدمات الواردة بالفئة  24دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9291377

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/31 :
إسم طالب التسجيل :اكافا ليمتد  -شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين مالطا
العنــــــــــــــــــوان 317 :شارع ميرشانتس  ،فاليتتا  - 3372مالطا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24البحث العلمي ،تحليل برامج الكمبيوتر ،تصميم برامج كمبيوتر ،تصميم عتاد
الكمبيوتر ،تطوير برامج الكمبيوتر ،تطوير عتاد الكمبيوتر ،توفير المعلومات على
برامج الكمبيوتر ،توفير الخدمات على برامج الكمبيوتر وبرنامج عن طريق االنترنت،
التحاليل الصناعية الواردة في الفئة 24

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290000

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/34 :
إسم طالب التسجيل :موتيف هوم  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 07 :ش  - 403دجلة المعادي  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24اعمال الديكور الواردة بالفئة رقم 24
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العالمة

9290307

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :فودافون انترناشيونال سيرفيزيس  -شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده االداريه رقم  3433القطعه  3/32أ المحور المركزى  -مدينه  1اكتوبر -
الجيزه
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24الخدمات الوارده بالفئه 24
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

قدم عنها طلب رقم :

9290129

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :شركة عود ميالنو  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة فرنسا
العنــــــــــــــــــوان :آفينو ديه شانزلزيه  73990 ، 02باريس  ،فرنسا
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ,خدمات
التحاليل واألبحاث الصناعية ,خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر وجميع
الخدمات الواردة بالفئة رقم 24

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

76

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290903

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/49 :
إسم طالب التسجيل :دى كاربون لالستشارات البيئيه  -شركه مساهمه مصرية
العنــــــــــــــــــوان 70 :ش  404المعادى الجديده  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24االستشارات بجميع انواعها الوارده بالفئه رقم 24

االشتراطات

:

التنازل عن الحرف دى  Dكال على حدى  -التنازل عن البيان التجارى والرسم

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

77

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290409

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/40 :
إسم طالب التسجيل :اوراكل اوتي سي سبسيداري ال ال سي  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
كاليفورنيا
العنــــــــــــــــــوان 399 :اوراكل باكواى  ،ريدوود سيتى كاليفورنيا  02913الواليات المتحدة االمريكية .
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها ،خدمات
التحاليل واألبحاث الصنـاعية ،خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر،
وخدمات الكمبيوتر ،وهما  ،التشاور في مجال برامج الكمبيوتر ،واجهزة الكمبيوتر،
البرمجة والتصميم والتطوير والتحليل والتنفيذ واإلدارة  ،والتكامل ونسر وصيانة
وتحديث وإصالح برامج الكمبيوتر لالخرين بالفئة  24دون غيرها

االشتراطات

:

------

عدد  - 079ال 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 :

9239332

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :شركة الشارقة للبيئة ذ م م  -بيئة
العنــــــــــــــــــوان :كورنيش البحيرة  ،برج القون  ، 3993ص.ب ، 49420 .الشارقة  ،االمارات العربية
المتحدة
فئـــات العــــــالمة24 :
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات
التحاليل واألبحاث الصنـاعية؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر وكافة
الخدمات المدرجة في الفئة 24؛ االستشارات التكنولوجية؛ تطوير برمجيات الكمبيوتر
في مجال تطبيقات الهاتف النقال بالفئة 24

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

79

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9239307

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/39 :
إسم طالب التسجيل :ذا اب كونسبت لتصميم وانتاج وتطوير البرامج وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
االلكترونية_ شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :العقار رقم  ، 0ش  0المعادى  ،القاهرة _ ج.م.ع.
فئـــات العــــــالمة:

24
الفئة  - 24برمجة الكمبيوتر  -تصميم برامج الكمبيوتر  -تحميل برامج الكمبيوتر -
تصميم انظمة الكمبيوتر  -انشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لالخرين  -تفعيل
مواقع االنترنت وجميع الخدمات االخرى الواردة بالفئة  24دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

80

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9097973

بتاريــــــــــــــــــخ 4932/90/33 :
إسم طالب التسجيل :شركة اسباير كتارا للضيافة  -شركة الشخص الواحد مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين دولة
قطر
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب 39707.الدوحة  ،قطر
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات تزويد المأكوالت والمشروبات  ،خدمات المطاعم  ،خدمات الضيافة
 ،خدمات المقاهى  ،خدمات تحضير وتقديم الوجبات والمشروبات بالفئة 20

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

81

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9032341

بتاريــــــــــــــــــخ 4933/90/90 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الدولية لالستثمار العقارى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 34 :ش الثورة  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئة  20دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

82

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9000017

بتاريــــــــــــــــــخ 4931/92/93 :
إسم طالب التسجيل :شركة اسباير كتارا للضيافة  -شركة الشخص الواحد تأسست بموجب قوانين دولة قطر
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب 39707.الدوحة  ،قطر
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات تزويد المأكوالت والمشروبات  ،خدمات المطاعم  ،خدمات الضيافه
 ،خدمات المقاهى  ،خدمات تحضير وتقديم الوجبات والمشروبات كلها تقع فى الفئه 20

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

83

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9039970

بتاريــــــــــــــــــخ 4937/92/39 :
إسم طالب التسجيل :شيراتون انترناشيونال اى بى  ،ال ال سى  -شركة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير
العنــــــــــــــــــوان :وان ستاربوينت  ،ستامفورد  ،كونكتيكت  - 91094الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات تقديم االغذية والمشروبات  -خدمات االقامة المؤقتة بالفئة رقم 20

االشتراطات

:

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

84

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9030330

بتاريــــــــــــــــــخ 4937/39/31 :
إسم طالب التسجيل :محممد عماد الدين عبدالله الغريب متولى ابراهيم  -شاورما مكس  -فرد مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الجمهورية ملك /اسماعيل محمد اسماعيل عوض  -مركز بلقاس  -الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20المطاعم الوارده بالفئه رقم 20

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

85

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9070133

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/97/33 :
إسم طالب التسجيل :كرييتف ديزاين منطقة حرة ذم م  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :مكتب  , 3197الطابق السادس عشر  ,ابراج مركز االعمال  ,مدينة دبى لالعالم  ,دبى
 االمارات العربية المتحدةفئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20خدمات المطاعم و خدمات الحانات و خدمات المقاهي خدمات الفنادق و
خدمات االقامة المؤقتة و هذه الخدمات واردة بالفئة  20دون غيرها
االشتراطات

:

-------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

86

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9070134

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/97/33 :
إسم طالب التسجيل :كرييتف ديزاين منطقة حرة ذم م  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :مكتب  , 3197الطابق السادس عشر  ,ابراج مركز االعمال  ,مدينة دبى لالعالم  ,دبى
 االمارات العربية المتحدةفئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20خدمات المطاعم و خدمات الحانات و خدمات المقاهي خدمات الفنادق و
خدمات االقامة المؤقتة و هذه الخدمات واردة بالفئة  20دون غيرها
االشتراطات

:

-------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

87

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9071421

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات توفير االطعمة والمشروبات  ،وخدمات االيواء المؤقت (خدمات
المطاعم والفنادق ) وكافة خدمات الفئة 20

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

88

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9009030

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/34 :
إسم طالب التسجيل :شركه كرييتف ديزاين منطقه حره ذ م م  -شركة ذات مسؤلية محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  3197الطابق السادس عشر ابراج مركز االعمال مدينه دبي العالم دبي
االمرات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20خدمات المطاعم خدمات المقاهي خدمات الحانات خدمات الفنادق واالقامه
الموقته بالفئة  20دون غيرها

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

89

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9002030

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/40 :
إسم طالب التسجيل :هوم بوكس اوفيس  ،انك شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 3399 :افينيو اوف ذى امريكاز نيويورك  ،نيويورك  39901الواليات المتحدة اال
مريكية
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  " - 20مكاتب تأمين اإلقامة [الفنادق والنُزل]  ،خدمات الحانات (البارات) ،
خدمات التزويد بالطعام والشراب  ،خدمات المطاعم  ،خدمات الفنادق وجميع الخدمات
الواردة بالفئة  "20دون غيرها
االشتراطات

:

-----------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

90

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9003330

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/94 :
إسم طالب التسجيل :اوتباك ستيكهاوس اوف فلوريدا  -ال ال سي  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان 4490 :نورث ويست شور بوليفارد  -الطابق الخامس  -تامبا  -فلوريدا - 00197
الواليات المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20خدمات المطاعم  -خدمات المقاهي  -خدمات الصاالت المخصصصه لتقديم
المشروبات  -خدمات تقديم الوجبات المعده لالخذ خارج المطعم  -خدمات تعهدات تقديم
وتزويد االطعمه والمشروبات  -خدمات توفير االطعمه والمشروبات  -توفير خدمات
الفنادق والموتيالت والسكن  -توفير االقامه الموقته والوارده بالفئة  20وال ترد ضمن
فئات اخري
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  777757وغيرها

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

91

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9004017

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/39 :
إسم طالب التسجيل :ام اتش جي اي بي هولدينج سنغابور بي تي ئي ليمتد
العنــــــــــــــــــوان 4 :اليكساندرا رود رقم  93/92-93ديلتاهاوس سنغافورا 330030
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات الفنادق الصغيرة ( الموتيالت) االيواء المؤقت  -خدمات تبادل
االقامة ( المشاركة بالوقت)  -خدمات ادارة الفنادق  -خدمات توفير الطعام والشراب -
خدمات المطاعم ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة  -خدمات الحانات ( البارات ) خدمات
الصاالت والمالهى الليلية  -خدمات المقاهى  -خدمات التزويد بالطعام والشراب -
مطاعم الخدمة الذاتية  -خدمات حجز اماكن للسكن وغيرها من اماكن االقامة فى الفنادق
 معومات عن االجازات والتخطيط المعلق باالقامة  -توفير مرافق للمؤتمراتواالجتماعات والمعارض  -خدمات تسجيل الوصول والمغادرة فى الفنادق  -خدمات
المعلومات االلكترونية المتعلقة بالفنادق  -الخدمات االستشارية واالستشارات المتعلقة
بالخدمات المذكورة فئة  20دون غيرها

االشتراطات

:

------

عدد  - 079ال 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 :

9002370

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/97/39 :
إسم طالب التسجيل :رشاد محمد رشاد صدر  -مؤسسة فردية تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االردن
العنــــــــــــــــــوان :شارع االميرة زينب  -ام السماق  -عمان  -االردن
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات توفير االطعمة والمشروبات  ,االقامة المؤقتة والمقاهي والكافيتريات
والمطاعم وخدمات تقديم الطعام والشراب وجميع الخدمات الواردة بالفئة  20دون
غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9003407

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/97/43 :
إسم طالب التسجيل :شركة رودان لالستثمار في التنمية السياحية والزراعية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 00 :شارع الثورة  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20المطاعم والكافتريات الواردة بالفئة رقم 20

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9007379

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/90 :
إسم طالب التسجيل :فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا)  -شركة تأسست بموجب قوانين
سويسرا
العنــــــــــــــــــوان :فيفا  -استراس  0922 ، 49زيوريخ  ،سويسرا
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات المطاعم ،خدمات المطاعم للوجبات السريعة؛ خدمات للمطاعم عند
منضدة أو نافذة ،على طاولة وفي الموقع أو خارج الموقع من أجل التوصيل إلى
المنازل؛ خدمات الضيافة ،خاصةً ،توفير الطعام والشراب واإليواء في وخارج حرم
المنشآت الرياضية  ،خدمات اإليواء المؤقت ،خاصةً ،توفير اإليواء ،الطعام والشراب
في وخارج حرم المنشآت الرياضية ،؛ خدمات استالم الطعام والمغادرة في األسواق
المركزية ،خدمات المطاعم؛ خدمات الفنادق؛ خدمات اإلقامة والمبيت ،حجز الفنادق
وأماكن السكن المؤقت الواردة بالفئة 20

االشتراطات
733873

:

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

عدد  - 079ال 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 :

9000014

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/40 :
إسم طالب التسجيل :نبيل عبد الفتاح احمد عبد الله -اربيان كافية  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :محل رقم  3الحى االول المجاورة االولى ق  24مدينه  1اكتوبر الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكافيه فئة  20دون غيرها

االشتراطات

:

-------

عدد  - 079ال 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 :

9000003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/39/37 :
إسم طالب التسجيل :سيف وشركاة  -ياما سوشى مصر  -شركة توصية بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 0 :ش ابو السنون من شارع طومان باى الزيتون القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات المطاعم والكوفى شوب بالفئة 20

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9294041

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/43 :
إسم طالب التسجيل :ابراهيم مصطفى احمد عوف  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 30 :ش مص مصطفى الرادعى  -النزهة الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20جميع خدمات بالفئة 20

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال 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 :

9293090

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/93 :
إسم طالب التسجيل :شركة المأكوالت العصرية  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
المملكة العربية السعودية
العنــــــــــــــــــوان :حي العليا ,شارع التحلية ,الرياض ,34423ص.ب  ,1412المملكة العربية السعودية
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات توفير االطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت وجميع الخدمات
الواردة بالفئة رقم 20

عدد  - 079ال 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 :

9293009

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/90 :
إسم طالب التسجيل :ارابياتا لالغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :السراج مول ( )0مدخل  193شقة رقم  - 390 - 394مكرم عبيد -مدنية نصر -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 20

عدد  - 079ال 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 :

9291320

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/34 :
إسم طالب التسجيل :سموحة للتنمية واالستثمار (ش م م)  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 37 :شارع ميدان سعد زغلول  -محطة الرمل  -قسم العطارين  -الدور  - 0شقة - 30
االسكندرية
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئة  20دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9291312

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/34 :
إسم طالب التسجيل :جود فوود للمطاعم والكافيهات  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 40 :شارع جامعة الدول العربية  -المهندسين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم 20

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9291109

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/49 :
إسم طالب التسجيل :سيزارز ليسينس كمبانى  ،ال ال سى  -شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين نيفادا
العنــــــــــــــــــوان :ون سيزارز باالس درايف  ،الس فيجاس  ،نيفادا  00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات الفنادق ،والفنادق الصغيرة (الموتيالت) ،والمنتجعات؛ اإلقامة
(اإليواء) المؤقت؛ مقرات اإلقامة ذات العالمات التجارية؛ الشقق الفندقية؛ النزل،
وبيوت الضيافة؛ أماكن اإلقامة للعطالت ،وبيوت الشباب ،والمنازل السياحية (أماكن
إقامة السياح)؛ خدمات مخيمات (أماكن إقامة) العطالت؛ دور المسنين؛ خدمات حجز
اإلقامة في الفنادق ،والفنادق الصغيرة (الموتيالت) ،والمنتجعات؛ خدمات الحجز
الستئجار أماكن اإلقامة المؤقتة؛ خدمات حجز النزل ،وبيوت الضيافة؛ أماكن اإلقامة
للعطالت ،وبيوت الشباب ،والمنازل السياحية (أماكن إقامة السياح)؛ حجز مقرات
اإلقامة ذات العالمات التجارية والشقق الفندقية؛ مكاتب تأمين اإلقامة لإليواء (اإلقامة)
المؤقتة؛ خدمات نوادي الضواحي مكتب سكن لإلقامة المؤقتة؛ خدمات األندية الريفية
(توفير اإلقامة والطعام والشراب)؛ توفير المرافق والتسهيالت ،ووسائل الراحة
لالجتماعات ،والمؤتمرات ،والندوات ،والمناسبات الخاصة (حفالت الزفاف
واالحتفاالت) والمآدب؛ توفير المرافق والتسهيالت ،ووسائل الراحة لتنظيم المعارض؛
خدمات المطاعم؛ صاالت الكوكتيل (الحانات /البارات)؛ خدمات الحانات (البارات)؛
غرف الطعام المؤقتة؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاهي؛ مطاعم الوجبات السريعة؛
الكافتيريات (الكوفي شوب)؛ خدمات التزويد بالطعام والشراب (للوالئم)؛ المطاعم
المؤقتة أو المتنقلة (الكانتينات) للخدمة الذاتية؛ دُور الحضانة النهارية؛ نزل (أماكن
إيواء) للحيوانات؛ تأجير ُ
غرف االجتماعات؛ توفير مرافق وتسهيالت أراضي
المخيمات وتأجير المباني المتنقلة.فئة  20دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة 382373

عدد  - 079ال 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 :

9297009

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/40 :
إسم طالب التسجيل :اشرف نصر عبد السالم محمود  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ع  0ش  300دجله المعادى القاهره
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات تقديم االطعمه و المشروبات الوارده بالفئه  20دون غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9297021

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/92 :
إسم طالب التسجيل :شركة لينة للتنمية السياحية والعمرانية  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 39 :ش محى الدين ابو العز _ الدور الخامس _ الدقى _ الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20قرية سياحية بالفئه  20فقط

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

105

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290012

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :فيش اند كو ريستور انتس بي تي اي ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين سنغافورة
العنــــــــــــــــــوان :بلك  - 002بينديمير رود  -بي سنترال  - 94 / 93 - 92 -سنغافورة 000020
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقتة  -بالفئه ()20

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 079ال 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 :

9290013

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :فيش اند كو ريستور انتس بي تي اي ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين سنغافورة
العنــــــــــــــــــوان :بلك  - 002بينديمير رود  -بي سنترال  - 94 / 93 - 92 -سنغافورة 000020
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات توفير األطعمة والمشروبات واإلقامة المؤقتة  -بالفئه ( )20دون
غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9290010

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :احمد السيد عبد الرحمن حمزه  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ناصية سليمان الفارسي  -العصافرة  -اول المنتزة  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20كوفي شوب الوارد بالفئة 20

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال 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 :

9290010

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :الريادة التجارية  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :العقار رقم  4بابراج الصيادلة شارع مسجد حاتم سيدي جابر  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  20دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9239934

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :كى اس بى لتصنيع االغذية وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 393 :ضاحية الشرق للتأمين امام مول سبورت  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم 20

االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 079ال 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 :

9239930

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :كى اس بى لتصنيع االغذية وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 393 :ضاحية الشرق للتأمين  -امام مول سبورت  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم 20

عدد  - 079ال 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 :

9239932

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :كى اس بى لتصنيع االغذية وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 393 :ضاحية الشرق للتأمين امام مول سبورت  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم 20

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 079ال 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 :

9239933

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :كى اس بى لتصنيع االغذية وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 393 :ضاحية الشرق للتأمين امام مول سبورت  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة رقم 20

عدد  - 079ال 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 :

9239931

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :كى اس بى لتصنيع االغذية وادارة المطاعم  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 393 :ضاحية الشرق للتأمين امام مول سبورت  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20مطعم وكوفي شوب الوارد بالفئة  20دون غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9239337

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :شركة االمجاد للتجارة والمقاوالت  -شركة سعودية
العنــــــــــــــــــوان :المملكة العربية السعودية  -جدة  -شارع االمير محمد بن عبد العزيز  ،ص.ب ، 0797
رمز بريدى 43204
فئـــات العــــــالمة20 :
الفئة  - 20خدمات توفير األطعمة والمشروبات ،اإليواء المؤقت و المطاعم والمقاهي و
الكافتيريات و التزويد بالطعام والشراب و مطاعم الخدمة الذاتية و مطاعم تقديم
الوجبات الخفيفة والمطاعم المؤقتة او المتنقلة (الكانتينات) .الواردة بالفئة رقم 20
االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 079ال 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 :

9233304

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/44 :
إسم طالب التسجيل :علي السيد السعيد وشريكه  -بيال للفطائر والبيتزا  -شركه تضامن
العنــــــــــــــــــوان :السيدة زينب  400 -شارع بورسعيد محل بالدور االرضى
فئـــات العــــــالمة:

20
الفئة  - 20خدمات المطاعم و الكافيهات وخدمات توفير االطعمه و المشروبات الوارده
بالفئه 20

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -تعهد مالك العالمة:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة  -التنازل عن البيان التجارى وعن الحروف كال على حدى

عدد  - 079ال 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 :

9071427

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22خدمات طبية  ،خدمات بيطرية  ،خدمات العناية بصحة وجمال الكائنات
البشرية والحيوانات  ،خدمات الزراعة والبستنة والغابات  ،وكافة خدمات الفئة 22

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9071013

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/40 :
إسم طالب التسجيل :احمد ابراهيم فاضل عبد الجليل  -صيدليه د  -احمد فاضل  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :عقار رقم  33عمارات المحموديه  -محل رقم  - 4القطاميه  -مدينة القاهرة الجديدة -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة22 :
الفئة  - 22مركز طبى الوارد بالفئة 22
االشتراطات
 iinclcعلى حدى

:

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

عدد  - 079ال 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 :

9002073

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/47 :
إسم طالب التسجيل :شركة المختبر للتحاليل الطبية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 12 :شارع جامعة الدول العربية  -المهندسين  -الدقى الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22معمل تحاليل طبية و مركز اشعة و مركز غسيل كلوى بالفئة  22دون
غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9000302

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/30 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شرارة  -شراركو للصناعه  -مؤسسة فردية
العنــــــــــــــــــوان :ش صفية زغلول ملك خليل شرارة مجاورة  3بالشقة رقم  / 1الشرق  -بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22الخدمات الطبية  -الخدمات البيطرية  -خدمات العناية الصحية  -خدمات
الزراعة و البستلة و الغابات بالفئة 22

عدد  - 079ال 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 :

9000303

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/40 :
إسم طالب التسجيل :نهله برهان محمود ابو حسين  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 7 :ش االسيوطي  -منشية البكري  -مصر الجديده
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22معمل اشعة عيون الوارد بالفئة رقم 22

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

عدد  - 079ال 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 :

9290177

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/90 :
إسم طالب التسجيل :مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ريسرش
العنــــــــــــــــــوان 499 :فرست استريت اس دبليو  ،روشيستر  ،مينيسوتا  ، 33093الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة22 :
الفئة  - 22الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والعافية؛ خدمات االستشارات
الطبية؛ خدمات االستشارات الطبية اإللكترونية وتحديداً :تقديم االستشارات الطبية من
الطبيب إلى الطبيب وتوفير بوابة إلكترونية على شبكة اإلنترنت توفر معلومات طبية
لألطباء ومقدمي الرعاية الصحية باإلضافة إلى نتائج اختبار المرضى وسجالت الرعاية
الصحية والتقارير الطبية المتعلقة بذلك؛ خدمات الفحوصات الطبية؛ الخدمات
الصيدالنية؛ االستعالمات الطبية وتحديداً :الخدمات االستشارية المتعلقة باختيار
اختبارات المختبرات وجمع العينات للمرضى وتفسير نتائج المختبرات واإلبالغ عن
نتائج االختبارات السريرية للمريض مباشرة للمريض وتشخيص وعالج المريض؛
توفير األخبار والمعلومات عبر اإلنترنت في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية
فئة  22دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة 85573

عدد  - 079ال 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 :

9293033

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/91 :
إسم طالب التسجيل :معامل الفاروق للتحاليل الطبية ش م م  -شركه مساهمه
العنــــــــــــــــــوان :مكتب  - 0مرحله د -االردنيه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22معمل تحاليل الوارد بالفئه  22دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9291322

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/34 :
إسم طالب التسجيل :سموحة للتنمية واالستثمار (ش م م)  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 37 :شارع ميدان سعد زغلول  -محطة الرمل  -قسم العطارين  -الدور  - 0شقة - 30
االسكندرية
فئـــات العــــــالمة22 :
الفئة  - 22جميع الخدمات الواردة بالفئة  22دون غيرها
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9291030

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/44 :
إسم طالب التسجيل :ميديكلينك جروب سيرفيسز (بي تي واي) ال تي دي  -شركة خاصه تأسست وقائمة
طبقا لقوانين دولة جنوب افريقيا
العنــــــــــــــــــوان :ميديكلينك كوربورت اوفيس  43 -دو تويت ستريت  -ستيلينبوسش  - 7199 -جنوب
افريقيا
فئـــات العــــــالمة22 :
الفئة  - 22الخدمات واإلرشاد الطبي والرعاية الصحية ،مستشفيات ،عيادات ،مراكز
الرعاية النهارية ،مراكز صحية ،خدمات التحليل الطبي ألغراض التشخيص والعالج
التي تقدمها المختبرات الطبية ،الخدمات الطبية والصحية المتعلقة بالدي.إن.إيه
(الحامض النووي) ،علم الوراثة واختبار الوراثة ،االستشارة المتعلقة بالوراثة ،الفحص
الطبي ،تركيب األطراف االصطناعية ،دور نقاهة ،دور التمريض ،خدمات القابالت،
ريضيَّة ،اإلرشاد الصحي ،خدمات استشارية طبية ،استئجار المعدات الطبية،
َخدَماتٌ ت َْم ِ
خدمات الصيدلة واالستشارة الصيدلية ،العالج الطبيعي ،إعادة التأهيل ،توفير مرافق
إعادة التأهيل البدني ،توفير مرافق ممارسة ألغراض إعادة التأهيل الصحي ،خدمات
إعادة التأهيل من المخدرات ،جراحة ،خدمات التطبيب عن بعد ،خدمات العالج ،توفير
معلومات الصحة العقلية والصحية ،خدمات الصحية ،علم الوراثة التغذوية ،خدمات
الرعاية الصحية المتكاملة الواردة في الفئة .22
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال 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 :

9290300

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/34 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيال مصر) ش م م  -شركه مساهمه مصرية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده ( )394-393بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم  20شارع محيى الدين ابو
العز  -المهندسين  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة22 :
الفئة  - 22جميع خدمات الفئه 22
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9290123

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :شركة عود ميالنو  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة فرنسا
العنــــــــــــــــــوان :آفينو ديه شانزلزيه  73990 ، 02باريس  ،فرنسا
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22الخدمات الطبية ،الخدمات البيطرية ،خدمات العناية الصحية والمحافظة على
الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات ،خدمات الزراعة والبستنة والغابات وجميع
الخدمات الواردة في الفئة 22

عدد  - 079ال 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 :

9290903

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :نائلة محسن مصطفى كمال بهجت  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 30 :ش القبة  -روكسى  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22جميع خدمات الفئه رقم 22

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التناز عن كلمة نيو
:
االشتراطات
 WENفى الوضع العادى

عدد  - 079ال 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 :

9290030

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/42 :
إسم طالب التسجيل :احمد محمود حواش الشريف  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 293 :ش الملك فيصل _ محطة الطالبية _ الهرم _ الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

22
الفئة  - 22العيادات الواردة بالفئة 22

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9012200

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/40 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  -انك  -شركة مساهمة  -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان  -سياتل واشنطن  00390الواليات المتحدة االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات الشبكات االجتماعية عبر االنترنت فى شكل موقع ويب مما يسمح
للمستخدمين المسجلين بمشاركة المعلومات والصور والمحتوى الصوتى والفيديو
والمشاركة فى التواصل والتعاون بينهم بشأن التسوق وخدمات البيع بالتجزئة والسلع
والخدمات االستهالكية والخدمات الشخصية التى يقدمها االخرون لتلبية احتياجات
االفراد توفير قواعد بيانات حاسوبية عبر االنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث عبر
االنترنت فى مجال الشبكات االجتماعية توفير قواعد بيانات قابلة للبحث فى مجال
الشبكات االجتماعية خدمات االستقبال واالرشاد الشخصية بالفئة رقم  23دون غيرها

االشتراطات

:

----

عدد  - 079ال 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 :

9071420

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/91 :
إسم طالب التسجيل :عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش محمد رفاعى  -الطالبيه  -الهرم  -جيزة
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات قانونية وخدمات امنية لحماية الممتلكات واالفراد وخدمات شخصية
واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد وكافة خدمات الفئة  23دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9002390

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/37 :
إسم طالب التسجيل :ساكسس بارتنرز  -محمد الجنيدى محاسبون قانونيون و مستشارون
العنــــــــــــــــــوان 17 :شارع مصر حلوان الزراعى  -المعادى
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23مكتب محاسبة و اتشارات قانونية الفئة  23دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 079ال 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 :

9000003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :هانغتشو إيزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركة محدودة المسئولية
العنــــــــــــــــــوان :رقم  333تشيانمو رود  ،بينجيانغ ديستريكت  ،هانغتشو  ،جمهورية الصين الشعبية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23اإلستشارات األمنية؛ مراقبة أجهزة األمان واإلنذار ضد السرقة؛ الحراس
الليليون؛ خدمات الحراسة؛ تفتيش المصانع لغايات السالمة؛ العناية باألطفال؛ المجالسة
المنزلية؛ حضانة الحيوانات األليفة؛ مرافقة اجتماعية (المرافقة)؛ مكافحة الحرائق؛
تأجير أنظمة اإلنذار بالحريق؛ إستشارات الملكية الفكرية؛ تراخيص برامج الكمبيوتر
(خدمات قانونية)؛ تسجيل اسم النطاق (خدمات قانونية) .بالفئة 23

عدد  - 079ال 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 :

9000004

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/41 :
إسم طالب التسجيل :وهبه للمحاماه  -محمد حسين على احمدوهبه  -محامى فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :برج كابيتال  -ميدان النصر  -قسم المنشية  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23مكتب محاماة والخدمات القانونية وخدمات أمنية لحماية الممتلكات واالفراد
وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد بالفئة 23

عدد  - 079ال 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 :

9001400

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/97 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 239 :تيرى افنيو ان سياتل واشنطن  00390الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

23
الفئة  - 23خدمات مراقبة امن المنازل خدمات النصح واالستشارات والمعلومات
المتعلقة بالمراقبة وامن المنازل المراقبة االلكترونية والخدمات االمنية للعقارات السكنية
والتجارية توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع والوقاية من الجريمة خدمات
االستشارات والنصح والمعلومات المتعلقة بخدمات مراقبة امن المنازل توفير موقع يقدم
معلومات عن السالمة ومنع والوقاية من الجريمة فئة  23دون غيرها

االشتراطات

:

---------

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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العالمة

9290300

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :فودافون انترناشيونال سيرفيزيس  -شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
العنــــــــــــــــــوان :الوحده االداريه رقم  3433القطعه  3/32أ المحور المركزى  -مدينه  1اكتوبر -
الجيزه
فئـــات العــــــالمة23 :
الفئة  - 23الخدمات الوارده بالفئه 23
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

عدد  - 079ال 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 :

9290700

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/37 :
إسم طالب التسجيل :امين محمد امين يس احمد  -الصفا لالستيراد  -فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 4 :عطفة سيدي عبد الكريم الشعراني الجواني  -وحدة رقم  4بالدور االرضي مرتفع -
الجمالية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة40 - 30 -0 -3 :
الفئة  - 3صبغة االلوان الخاصة بالجلود الواردة بالفئة 3
الفئة  - 0العدد اليدوية الواردة بالفئة رقم 0
الفئة  - 30منتجات الجلد الواردة بالفئة رقم 30
الفئة  - 40الغزل والنسيج الوارد بالفئة رقم 40
االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 079ال 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 :

9291333

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/31 :
إسم طالب التسجيل :امون للتعدين والتصنيع  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :شقه  2الدور  7 - 30ب ابراج المهندسين  -كورنيش النيل  -المعادى
فئـــات العــــــالمة:

29 - 30 -4 -3
الفئة  - 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 3
الفئة  - 4جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 4
الفئة  - 30جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 30
الفئة  - 29جميع الخدمات الواردة بالفئه رقم 29

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

منح الطالب حق خاص على االوان الموضحة بالصورة  -تعهد مالك العالمة

عدد  - 079ال 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 :

9293040

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/93 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :شارع  - 32قطعه رقم  - 0بلوك  30947والقطعه رقم  - 0-4-3المنطقه الصناعيه
االولي  -مدينه العبور
فئـــات العــــــالمة1 - 3 -0 -3 :
الفئة  - 3الكيماويات المستخدمة ى الصناعة والبحث العلمى والتصوير الفوتوغراى
وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات  -راتنجات اصطناعية غير معالجة
وبالستيك غير معالج  -اسمدة  -مركبات اخماد النيران  -مستحضرات سقى ولحام
المعادن  -مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية  -مواد دباغة  -مواد اللصق المستخدمة فى
الصناعة وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 3
الفئة  - 0مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس -
مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون  -عطور  -زيوت عطرية -
مستحضرات تجميل  -غسول (لوشن) للشعر  -منظفات اسنان وجميع المنتجات الواردة
بالفئة رقم 0
الفئة  - 3مستحضرات صيدالنية وبيطرية  -مستحضرات صحية لغايات طبية  -مواد
حمية معدة لالستعمال الطبى واغذية للرضع واالطفال  -لصقات ومواد ضماد  -مواد
حشو االسنان وشمع طب اسنان  -مطهرات  -مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات
الضارة  -مبيدات طريات ومبيدات اعشاب وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 3
الفئة  - 1معادن غير نيسة وكل خليط منها  -مواد بناء معدنية  -مبانى متنقلة معدنية -
مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ( -كبالت)  -حبال واسالك غير كهربائية من
معادن غير نيسة  -مصنوعات حدادة  -خردوات معدنية صغيرة  -مواسير وانابيب
معدنية  -خزائن حظ الوثائق واالشياء الثمينة  -منتجات مصنوعة من معادن غير نيسة
غيرواردة ى فئات اخرى  -خامات معادن وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 1

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف جى ال سى كال على حدى فى الوضع العادى  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 772383
وغيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9290900

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/49 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايديتا للصناعات الغذائية  -شركه مساهمه مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون
المصرى
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  30المحور المركزى  -مدينه الشيخ زايد  -السادس من اكتوبر  -الجيزه -
جمهوريه مصر العربيه
فئـــات العــــــالمة09 - 40 -31 :
الفئة  - 31الورق واالصناف المصنوعة منه والورق المقوى ( الكرتون ) واالصناف
المصنوعة منه غير الواردة في فئات أخرى – المطبوعات – مواد التجليد – الصور
الفوتوغرافية – االداوات الكتابية ومواد الصق ( التي تستخدم كأدوات الكتابة أو
لألغراض المنزلية ) األدوات تالخاصة بالفنانين فرش التلوين – االالت الكاتبه أو لوازم
المكاتب ( عدا األثاث )واألدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم (عدا األجهزة )المواد
البالستيكية المستخدمة في التغليف بوجه خاص الحوافظ االكياس والرقائق  -ورق
اللعب  -حروف الطباعة واالكلشيهات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئة رقم " 31
الفئة  - 40اللحوم واألسـماك و الطيور الداجنة وحيوانات و طيور الصيد  -مستخرجات
اللحوم  -الفواكه و الخضراوات المحفوظة و المجففة والمطهية – األغذية المحفوظة (
مصنوعة من منتجـات حيوانية أو نباتية) المعدة للإلستهالك ،الجلى  -جيالتين (هالم)
للطعام ،المربات بأنواعها ،البيض  ،الفواكه المطبوخة بالســـــــكر ( الكومبوت) ،
فواكه مغطاة بالسكر ،أطعمة خفيفة أساسها الفواكه ،لب فواكه ،قشور فواكه ،تمور،
جوز هند مجفف ،سلطة فواكه ،رقائق فواكه ،زبيب ،بندق محضر ،لوز مطحون،
الزيوت و الشــحوم المعدة للتغــذية؛ و بوجه خاص زبدة فول سوداني ،زيت لب النخيل
للطعام ،زيت نخيل للطعام ،دهن جوز الهند ،زبدة الكاكاو ،زبدة لب الشوكوالتة ،كريمة
الزبدة ،سجق ،جبن ،الواردة بالفئة " 40
الفئة  - 09الشاى و الكاكاو و السكر و األرز و التابيوكا و الساجو  ،الدقيق و
المستحضرات المصنوعة من الحبوب ،الكــيــك و الفطــائر ،و المخبوزات ،الخبز و
البسكويت و الكعك و الفطائر و الحلويات بأنواعها و بوجه خاص  ،حلويات السكر،
حلويات سكرية ،شيكوالته ،بسكويت رقيق هش ،موسية شوكوالته ،موسية حلوى
عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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الفاكهة ،موسلي  ،بسكويت بالزبدة ،كعكة الوفل ،منكهات للكيك بخالف الزيوت
العطرية ،نكهة ال?انيال [منكهات]؛ كسترد ،زخارف للكعك صالحة لألكل ،بتى فور
(كعك) ،أصابع سوس (حلويات) ،حلويات السكر ،حلويات سكرية ،المخبوزات الجاهزة
مثل فطائر الكرواسان و فطائر الباتيه و فطائــــــــــر الكيك المـــلفوف ( السويسرول) ،
أصابع البــاتون ساليه ،المخبوزات على شكل أصابع ،األصـــابع المخبوزة بالتــوابل و
البهارات ،البقسـماط  ،الحالوة الطحينية و المثلجات ،عســـــــــــل النحل و العسل
األسود -الخميرة و مسحوق الخميرة – الملح و الخردل– الفلفل و الخل – التوابل،
البهارات ،رقائق الذرة ،طحين الذرة ،ذرة مطحونه  ،دقيق الذرة  ،ذرة (،أعشاب
[بهارات] ،صلصة الصويا ،الواردة بالفئة " 09
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  535337وغيرها  -التنازل عن البيان التجارى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9009413

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/92/31 :
إسم طالب التسجيل :يونى تشيلد للمنتجات الصحية لصاحبها محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  -فرد
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :هنجر بمساحة 034م 4بالمصنع الكائن بمدنية العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية
الثالثة  -المنطقة المحصورة بين  - 3Y ، 4Yالشرقية
فئـــات العــــــالمة31 - 3 -0 :
الفئة  - 0جميع منتجات الفئة 0
الفئة  - 3حفاضات االطفال الوارده بالفئه 3
الفئة  - 31جميع منتجات الفئة  31خاصة الحفاضات الورقية
االشتراطات

:

التنازل عن جنتل بيبى  YEWB E ENEJكال على حدة

عدد  - 079ال 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 :

9000010

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  - 0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
منوف المنوفية
فئـــات العــــــالمة49 - 30 -37 -31 :
الفئة  - 31جميع المنتجات الواردة بالفئة 31
الفئة  - 37جميع المنتجات الواردة بالفئة 37
الفئة  - 30جميع المنتجات الواردة بالفئة 30
الفئة  - 49جميع المنتجات الواردة بالفئة 49

عدد  - 079ال 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 :

9297129

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/90 :
إسم طالب التسجيل :احمد سامى عبد العزيز محمد  -ثرى ام اية  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 40 :ش التروللي  -المطريه  -الدور الخامس  -شقة 0
فئـــات العــــــالمة:

43 - 30
الفئة  - 30جميع المنتجات الجلدية الواردة بالفئة رقم 30
الفئة  - 43المالبس الجاهزه واالحذية الواردة بالفئة رقم 43

االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 079ال 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 :

9007037

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/33 :
إسم طالب التسجيل :ابيكس للتجارة والمقاوالت  -ابناء احمد عبد الفتاح ابراهيم وشريكتهم  -شركة توصيه
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 02 :المنطقة الصناعيه العباسية الوايلى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

07 - 49
الفئة  - 49االثاث الخشبي والموبليات بالفئة 49
الفئة  - 07خدمات المقاوالت بالفئة 07

عدد  - 079ال 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 :

9290309

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/47 :
إسم طالب التسجيل :عبد الرحمن خلف يوسف وشريكته  -ديجه لالستيراد والتصدير  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :شارع صالح الدين من شارع  - 0حدائق المعادى  -البساتين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

49 - 1
الفئة  - 1جميع منتجات الفئة  1دون غيرها
الفئة  - 49جميع منتجات الفئة 49

االشتراطات

:

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

عدد  - 079ال 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 :

9000010

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  - 0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
منوف المنوفية
فئـــات العــــــالمة42 - 40 -44 -43 :
الفئة  - 43جميع المنتجات الواردة بالفئة 43
الفئة  - 44جميع المنتجات الواردة بالفئة 44
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة 40
الفئة  - 42جميع المنتجات الواردة بالفئة 42

عدد  - 079ال 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 :

9293201

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/91 :
إسم طالب التسجيل :هو هو لالجهزة الكهربائية واالثاث المنزلى  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 0 :ابراج سما الطريق الدائري  -المعادي  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

43 - 33 -0
الفئة  - 0جميع منتجات الفئة 0
الفئة  - 33جميع منتجات الفئة 33
الفئة  - 43جميع منتجات الفئة 43

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -تعهد مالك العالمة:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة  -التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى

عدد  - 079ال 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 :

9000003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/09 :
إسم طالب التسجيل :انجى محمود محمد الطيب  -كاربيتو لتجارة السجاد  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :عقار رقم  0شارع الحضانه المتفرع من سكة الوسط بملك عبد الرحمن زين العابدين
الطبيه  -بسيون  -غربيه
فئـــات العــــــالمة47 - 42 :
الفئة  - 42المفروشات الواردة بالفئة رقم 42
الفئة  - 47السجاد الوارد بالفئة رقم 47
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

150

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297003

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/40 :
إسم طالب التسجيل :شركة الصقر للصناعات الغذائيه  -شركه مساهمه مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعه  1بلوك  - 0المنطقه الصناعيه الثالثه  -برج العرب  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

09 - 40
الفئة  - 40الصلصه الوارده بالفئه 40
الفئة  - 09الصلصه الوارده بالفئه 09

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  783875وغيرها

عدد  - 079ال 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 :

9290321

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/41 :
إسم طالب التسجيل :ايمن صالح االخرس وشركاه  -السورية المصرية للصناعات الغذائية  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :مكتب  - 3عمارة  - 197خلف معهد الحصرى  -الحى االول  -المجاورة الثانيه 1 -
اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة09 - 40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  40دون غيرها
الفئة  - 09جميع المنتجات الواردة بالفئة  09دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  522523وغيرها

عدد  - 079ال 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 :

9290074

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :فيرياباتانا كومباني ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
تايلند
العنــــــــــــــــــوان 0302 :سوكهومفيت روود ،،كوانج بانجنا تاى  ،كهيت بانجنا  ،بانكوك  ، 39419تايلند
فئـــات العــــــالمة:

04 - 40
الفئة  - 40حليب اللوز ،مشروبات أساسها حليب اللوز  ،فول الصويا المجفف
لألستخدام كمشروبات ،فول الصويا المجفف لألستخدام كطعام  ،حليب الصويا  ،حليب
الصويا المجفف  ،الحليب  ،حليب الصويا ألغراض الطهو  ،حليب الصويا كبديل
للحليب .بالفئه رقم 40
الفئة  - 04عصير فواكه  ،عصير خضروات ( مشروبات ) بالفئه رقم 04

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 079ال 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 :

9290070

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/30 :
إسم طالب التسجيل :فيرياباتانا كومباني ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
تايلند
العنــــــــــــــــــوان 0302 :سوكهومفيت روود ،،كوانج بانجنا تاى  ،كهيت بانجنا  ،بانكوك  ، 39419تايلند
فئـــات العــــــالمة:

04 - 40
الفئة  - 40حليب اللوز ،مشروبات أساسها حليب اللوز  ،فول الصويا المجفف
لألستخدام كمشروبات ،فول الصويا المجفف لألستخدام كطعام  ،حليب الصويا  ،حليب
الصويا المجفف  ،الحليب  ،حليب الصويا ألغراض الطهو  ،حليب الصويا كبديل
للحليب  .بالفئه رقم 40
الفئة  - 04عصير فواكه  ،عصير خضروات ( مشروبات ) بالفئه رقم 04

عدد  - 079ال 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 :

9239290

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :ايمن صالح االخرس وشركاه  -السورية المصرية للصناعات الغذائية  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :مكتب  - 3عماره  - 197خلف معهد الحصرى  -الحى االول  -المجاوره الثانيه 1 -
اكتوبر  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة04 - 40 :
الفئة  - 40جميع المنتجات الوارده بالفئه  40دون غيرها
الفئة  - 04جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  04دون غيرها

عدد  - 079ال 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 :

9290200

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/41 :
إسم طالب التسجيل :مصطفى محمد على بدوى العشرى  -العشرى للصناعة والتجارة والمقاوالت  -فرد
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 391 :الدور االرضى بمبنى حاضنة اعمال المنصورة بجوار جمعية النور واالمل
المتفرع من شارع عبد السالم عارف بملك /الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات
الصغيرة اول المنصورة  -حى غرب الدقهلية
فئـــات العــــــالمة04 - 03 -09 -40 -33 -7 :
الفئة  - 7جميع المنتجات الوارده بالفئه 7
الفئة  - 33جميع المنتجات الوارده بالفئه 33
الفئة  - 40جميع المنتجات الوارده بالفئه 40
الفئة  - 09جميع المنتجات الوارده بالفئه 09
الفئة  - 03جميع المنتجات الوارده بالفئه 03
الفئة  - 04جميع المنتجات الوارده بالفئه 04
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 079ال 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 :

9004030

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/34/30 :
إسم طالب التسجيل :عمرو عبده محمد محمد زكى هاشم  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان320 :مساكن الشروق  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

02 - 40 -43
الفئة  - 43جميع المنتجات الوارده بالفئة  43دون غيرها
الفئة  - 40جميع المنتجات الوارده بالفئة  40دون غيرها
الفئة  - 02جميع المنتجات الوارده بالفئة  02دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 079ال 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 :

9000073

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  - 0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
منوف المنوفية
فئـــات العــــــالمة02 - 00 -04 -03 :
الفئة  - 03جميع المنتجات الواردة بالفئة 03
الفئة  - 04جميع المنتجات الواردة بالفئة 04
الفئة  - 00جميع المنتجات الواردة بالفئة 00
الفئة  - 02جميع المنتجات الواردة بالفئة 02

عدد  - 079ال 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 :

9293009

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/93 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :شارع  32قطعه رقم  0بلوك  30947والقطعه رقم  0-4-3يلوك (  )30947المنطقه
الصناعيه االولي  -مدينه العبور
فئـــات العــــــالمة02 - 00 -04 -03 :
الفئة  - 03المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغالل غير الواردة فى
فئات اخرى  -الحيوانات الحية  -الفواكه والخضروات الطازجة  -البذور
والنباتاتوالزهور الطبيعية  -المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات  -الشعير المنبت وكافة
المنتجات الواردة بالفئة رقم 03
الفئة  - 04المياة المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية  -مشروبات
مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه  -شراب ومستحضرات اخرى لعمل
المشروبات وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 04
الفئة  - 00كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 00
الفئة  - 02التبغ وادوات المدخنين والثقاب وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم 02
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف  C Gجى ال سى كال على حدى فى الوضع العادى

عدد  - 079ال 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 :

9009303

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/32 :
إسم طالب التسجيل :شركة منلو للتجارة و الصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -قطعة  - 31العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33
الفئة  - 33جميع منتجات الفئة 33خاصة فالتر المياة و شمع فالتر المياة
الفئة  - 03جميع خدمات الفئة  03فى مجال الفئة 33

عدد  - 079ال 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 :

9009304

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/32 :
إسم طالب التسجيل :شركة منلو للتجارة والصناعة  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -قطعة  - 31العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33
الفئة  - 33جميع منتجات الفئة  33خاصة فالتر المياة وشمع الفالتر
الفئة  - 03جميع خدمات الفئة  03فى مجال الفئة 33

عدد  - 079ال 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 :

9009302

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/32 :
إسم طالب التسجيل :شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -قطعة  - 31العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33
الفئة  - 33جميع منتجات الفئة 33خاصة فالتر المياة و شمع فالتر المياة
الفئة  - 03جميع خدمات الفئة  03فى مجال الفئة 33

عدد  - 079ال 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 :

9009301

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/32 :
إسم طالب التسجيل :شركة منلو للتجارة و الصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية  -قطعة  - 31العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33
الفئة  - 33جميع منتجات الفئة 33خاصة فالتر المياة و شمع فالتر المياة
الفئة  - 03جميع خدمات الفئة  03فى مجال الفئة 33

عدد  - 079ال 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 :

9290410

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/33 :
إسم طالب التسجيل :دلتا برايم لتعبئة وتجارة مستحضرات التجميل والمنظفات والمطهرات االرضية  -محمد
عبد الرازق محمد مقيلى  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :بملك محمد عبد الرازق محمد مقيلى _ شبرابيل _ مركز المحلة الكبرى _ الغربية
فئـــات العــــــالمة:

00 - 03 -31 -3
الفئة  - 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  3دون غيرها
الفئة  - 31جميع المنتجات الواردة بالفئه  31دون غيرها
الفئة  - 03خدمات االستيراد و التصدير و االعمال التجارية و البيع بالجملة و البيع
بالتجزئه و التوكيالت التجارية و النشاط المكتبى الوارد بالفئه  03فى مجال  3و 31
دون غيرها
الفئة  - 00خدمات التعبئه و التغليف و التوزيع و التخزين السلع و التخليص الجمركى و
بوالص الشحن و التوكيالت المالحية و خدمات النقل الوارد بالفئه  00فى مجال  3و
 31دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 079ال 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 :

9000204

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/30 :
إسم طالب التسجيل :شركة احمد محمد السيد معله وشركاة شركة فيتشى للتوريدات والتوكيالت التجارية -
شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :طريق المعاهدة امام المعهد الدينى بملك /سامية السيد احمد احمد معلة  -مركز ومدينة
طلخا الدقهلية
فئـــات العــــــالمة03 - 43 -30 :
الفئة  - 30المصنوعات الجلدية بالفئة 30
الفئة  - 43المالبس الجاهزة بالفئة 43
الفئة  - 03التوريدات والتوكيالت التجارية وتجارة الواردة بالفئة  03فى مجال المالبس
الجاهزة واالكسسوارات والمصنوعات الجلدية فى الفئات 43_30
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9002107

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/44 :
إسم طالب التسجيل :محمد على قيموز وشركاه  -سيرنيل لتصنيع النسيج والمالبس الجاهزة  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :الوحدة ( )31Y-7Yمشروع المجمع المصرى االلمانى المنطقة الصناعية  -العبور
القليوبية
فئـــات العــــــالمة03 - 43 -42 :
الفئة  - 42المنتجات الواردة بالفئة 42
الفئة  - 43المنتجات الواردة بالفئة  43ماعدا االجذيه
الفئة  - 03االستيراد والتصدير الوارد بالفئة  03فى مجال الفئات  43 - 42فيماعدا
االحذيه
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 57722

عدد  - 079ال 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 :

9290791

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/93 :
إسم طالب التسجيل :االلفطي وشركاه  -شركة النجمة لتصنيع االسماك  -شركه تضامن
العنــــــــــــــــــوان 44 :شارع الظاهر  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

03 - 40
الفئة  - 40االسماك بكافه انواعها الوارده بالفئه رقم 40
الفئة  - 03خدمات االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  03فى مجال الفئة 40

االشتراطات
 87377وغيرها

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم

عدد  - 079ال 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 :

9073113

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/09 :
إسم طالب التسجيل :خريستوس ميلينوتس وعياد فوزى  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 3 :شارع وابور الفرنساوى بوالق القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

03 - 00
الفئة  - 00المشروبات الكحولية بالفئة 00
الفئة  - 03االعمال التجارية الواردة بالفئة  03فى مجال الفئة 00

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9007337

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/39 :
إسم طالب التسجيل :جولدن بيراميدز بالزا  -شركة مساهمة مصريه
العنــــــــــــــــــوان 4 :ش الرائد على راشد  -ستار كابيتال  4 -هليوبوليس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20 - 23 -07 -01 -03
الفئة  - 03جميع الخدمات الواردة بالفئه  03دون غيرها
الفئة  - 01جميع الخدمات الواردة بالفئه  01دون غيرها
الفئة  - 07جميع الخدمات الواردة بالفئه  07دون غيرها
الفئة  - 23جميع الخدمات الواردة بالفئه  23دون غيرها
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  20دون غيرها

االشتراطات

:

---------

عدد  - 079ال 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 :

9239443

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/90 :
إسم طالب التسجيل :جان نسيم الياس انطون وشركاه  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شارع كامل صدقي  -الدور الثالث  -شقة  - 3محافظة القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

07 - 03 -33
الفئة  - 33ادوات االضاءة الواردة بالفئة رقم 33
الفئة  - 03االستيراد الوارد بالفئة  03فى مجال ادوات االضاءة
الفئة  - 07المقاوالت العامة الواردة بالفئة 07

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال 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 :

9000042

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/40 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية لالتصاالت  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :سنترال رمسيس ش رمسيس القاهره
فئـــات العــــــالمة:

24 - 00 -03 -0
الفئة  - 0موبيل ابلكيشن الوارد بالفئه 0
الفئة  - 03خدمات تسويق الكتروني بالفئه 03
الفئة  - 00خدمات انترنت بالفئه 00
الفئة  - 24تصميم برامج كمبيوتر بالفئه 24

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
مقطعى العالمة كال على حدى

عدد  - 079ال 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 :

9290039

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/42 :
إسم طالب التسجيل :منصور جاب الله احمد عبد السالم القزاز  -النور لتجارة الحبوب وتعبئة المواد الغذائية
 فرد  -مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان :السلوم وادى الرمل بجوار السجن الحربى ملك  /عنتر صالح عبد السالم  -مطروح
فئـــات العــــــالمة:

00 - 03 -09
الفئة  - 09منتجات الفئه  09خاصه االرز
الفئة  - 03خدمات الفئه  03فى مجال الفئه  09وخاصه االرز
الفئة  - 00تعبئه و تغليف و خدمات الفئه  00فى مجال الفئه  09خاصه االرز

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 079ال 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 :

9001334

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/93 :
إسم طالب التسجيل :الجيل الرقمى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :شقه  1الدور الرابع فيال  0قريه المختار الي السادس  1 -اكتوبر  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

00 - 03 -0
الفئة  - 0موبيل ابلكيشن الوارد بالفئه 0
الفئة  - 03تسويق اليكترونى الوارده بالفئه 03
الفئة  - 00خدمات توصيل الطعام والمشروبات الوارده بالفئه 00

االشتراطات
الساندوتش

:

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

عدد  - 079ال 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 :

9290093

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/33 :
إسم طالب التسجيل :سيد عبد البديع مهران عبد الحافظ  -التقوى لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 3 :ش الميزانين عقار  324ش  0الهضبه الوسطى المقطم الخليفة القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33 -0 -7
الفئة  - 7جميع منتجات الفئه 7
الفئة  - 0جميع منتجات الفئه 0
الفئة  - 33جميع منتجات الفئه 33
الفئة  - 03االستيراد و التصدير الوارد بالفئه  03فى مجال الفئات 33 - 0 - 7

االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 079ال 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 :

9290273

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/94/41 :
إسم طالب التسجيل :شنتشن كونكا اليكترونيك تيكنولوجي كو ال تي دي  -شركه محدوده المسئوليه
العنــــــــــــــــــوان / 33 :اف كونكا ار اند دى بيلدينج  -رقم  40كيجى ساوث  34تى اتش روود  -ساينس
تيكنولوجى بارك  -ييوهاى ساب ديستريكت  -شنتشن سيتى  -قوانغدونغ بروفينس -
الصين
فئـــات العــــــالمة03 - 33 -0 -7 :
الفئة  - 7غساالت [لغسل المالبس] ،غساالت تعمل بقطع النقد ،غساالت صحون،
خالطات منزلية لتحضير حليب الصويا ،آالت غسل القوارير ،آالت كهروميكانيكية
لتحضير المشروبات ،معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف ،آالت تغليف باللف ،فرامات
لحم [آالت] ،آالت عجن ،آالت خلط ،خالطات كهربائية لألغراض المنزلية ،خالطات
كهربائية للعصائر ،ماكينات خياطة ،آالت كي ،فتاحات كهربائية للعلب ،خفاقات
كهربائية ،مطاحن قهوة ما عدا التي تدار باليد ،خفاقات كهربائية لألغراض المنزلية،
أجهزة سحق ،آالت وأجهزة تنظيف كهربائية ،مكانس كهربائية ،أكياس المكانس
الكهربائية ،فرش للمكانس الكهربائية ،فوهات الشفط للمكانس الكهربائية ،مساحات
بخارية ،طابعات ثالثية االبعاد ،طاحن لألغراض المنزلية (بخالف التي تعمل يدويا)،
آالت تقطيع الخبز و كل هذه المنتجات واردة بالفئة  7وال ترد ضمن فئات اخري.
الفئة  - 0ألواح الكتابة التفاعلية اإللكترونية ،الساعات الذكية ،جهاز قياس الوزن
الرقمي ،لوحات إعالنات إلكترونية ،هواتف فيديو ،أجهزة تلفزيون ،شاشات بث
الوسائط المتعدده الرقمية ،أجهزة عرض الشرائح ،بطاريات كهربائية ،أجهزة شحن
البطاريات الكهربائية ،الرقائق االلكترونية (شرائح الكترونية) ،الساعات الرقمية
االلكترونية ،أجهزة تحكم عن بعد ،نظارات  ،I0برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة
للتنزيل] ،أجهزة كهربائية لمنع السرقة ،أقفال كهربائية ،أجراس كهربائية لألبواب،
كواشف الدخان ،ماسحات [معدات معالجة بيانات] ،طابعات تستخدم مع أجهزة
الكمبيوتر ،أجهزة تسجيل الصوت ،شاشات عرض [أجزاء كمبيوتر] ،كاميرات فيديو،
أجهزة تشغيل األقراص المدمجة ،سماعات الرأس ،مشغالت األقراص الفيديوية
الرقمية ،إطارات الصور الرقمية ،كبائن لمكبرات الصوت ،شاشات عرض ،أجهزة
عرض الفيديو ،أجهزة تحليل الهواء ،ميكروفونات و كل هذه المنتجات واردة بالفئة 0
وال ترد ضمن فئات اخري.
الفئة  - 33مكيفات هواء ،أجهزة ترطيب للمشعات الحرارية ،أفران ميكروويف [أجهزة
طهو] ،ثالجات ،منشآت وأجهزة تهوية [تكييف الهواء] ،مجففات شعر [مجففات]،
أجهزة تسخين كهربائية ،منشآت تدفئة ،لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن ،منشآت تنقية
عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

175

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

الماء ،مصابيح ،أواني طهو كهربائية ،أطباق ساخنة ،أسطح تسخين الكترونية للطهو،
مكنات كهربائية لصنع القهوة ،مقالي عميقة كهربائية ،غاليات كهربائية ،أجهزة
كهربائية لصناعة لعمل اللبن الرائب ألبان ،طناجر ضغط كهربائية ،طناجر بخار
كهربائية ،مقالي بخارية ،أجهزة تبريد الهواء ،مشعات حرارية كهربائية ،مراوح
[لتكييف الهواء] ،أجهزة ومكنات تنقية الهواء ،مراوح كهربائية ،أغطية شفط للمطابخ،
صنع للخبائز الخبْـز و كل هذه المنتجات
مقاعد تواليت ،أجهزة مطهرة ،مكنات آالت ُ
واردة بالفئة  33وال ترد ضمن فئات اخري.
الفئة  - 03خدمات الدعاية واإلعالن ،خدمات اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات
الكمبيوتر ،خدمات عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات
الترويج عبر اإلنترنت لشبكات الكمبيوتر ومواقع الويب ،خدمات اإلعالن عن طريق
نقل الدعاية عبر اإلنترنت لألطراف الثالثة من خالل شبكات االتصاالت اإللكترونية،
خدمات تأجير مساحات إعالنية على مواقع الويب ،خدمات توفير المعلومات التجارية
عبر موقع على شبكة اإلنترنت ،خدمات توفير معلومات العمل عبر اإلنترنت أو شبكات
الكابل أو أشكال أخرى من نقل البيانات ،خدمات ترويج المبيعات لآلخرين من خالل
إصدار وإدارة بطاقات  ،ODAخدمات ترويج المبيعات [لآلخرين] ،خدمات توفير سوق
عبر اإلنترنت للمشترين والبائعين للسلع والخدمات ،وكاالت االستيراد والتصدير،
خدمات تجميع فهارس المعلومات ألغراض تجارية أو إعالنية ،خدمات تحديث وصيانة
البيانات في قواعد بيانات الكمبيوتر و كل هذه المنتجات واردة بالفئة  03وال ترد ضمن
فئات اخري.
االشتراطات

:

-----

عدد  - 079ال 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 :

9239341

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/90/92 :
إسم طالب التسجيل :محمد راضى حسن مهران-الكتا_ فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 37 :ش العشماوى الموسكى _ القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

03 - 33 -0
الفئة  - 0المنتجات الواردة بالفئة  0دون غيرها
الفئة  - 33المنتجات الواردة بالفئة  33دون غيرها
الفئة  - 03خدمات االعالن و البيع و الشراء و التسويق االلكترونى بكافة أشكاله بالفئه
 03دون غيرها

االشتراطات

:

----

عدد  - 079ال 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 :

9001333

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/93 :
إسم طالب التسجيل :الجيل الرقمى  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :شقه  1الدور الرابع فيال  0قريه المختار الي السادس  1 -اكتوبر  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

03 - 0
الفئة  - 0برامج موبايل ابليكيشن الوارد بالفئه 0
الفئة  - 03تسويق الكترونى والدعايه واالعالن الوارده بالفئه 03

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -التنازل عن:
االشتراطات
مقطعى العالمة كال على حدى

عدد  - 079ال 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 :

9007330

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/39 :
إسم طالب التسجيل :جولدن بيراميدز بالزا  -شركة مساهمة مصريه
العنــــــــــــــــــوان 4 :ش الرائد على راشد  -ستار كابيتال  4 -هليوبوليس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

20 - 07 -01
الفئة  - 01جميع الخدمات الواردة بالفئه  01دون غيرها
الفئة  - 07جميع الخدمات الواردة بالفئه  07دون غيرها
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئه  20دون غيرها

االشتراطات
377777

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -العالمة مرتبطة مع العالمة

عدد  - 079ال 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 :

9042400

بتاريــــــــــــــــــخ 4933/39/33 :
إسم طالب التسجيل :كيرلس صالح فكرى جيد وشركاه  -حدائق االهرام لالستثمار العقارى  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 240 :ح حدائق االهرام  -الهرم  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

07 - 01
الفئة  - 01االستثمار العقارى الوارد بالفئه رقم 01
الفئة  - 07اعمال المقاوالت الوارده بالفئه رقم 07

 :التنازل عن الكلمات المصاحبة للعالمة ( الدقة  -التميز  -االبداع )  -تعهد مالك
االشتراطات
العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 079ال 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 :

9000011

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/91/43 :
إسم طالب التسجيل :شركة الكشري الند ش ذ م م  -شركة ذات مسؤلية محدوده
العنــــــــــــــــــوان :ش 43طه حسين -مدينة المنيا
فئـــات العــــــالمة:

07 - 01
الفئة  - 01االستثمار العقاري الوارد بالفئة 01دون غيرها
الفئة  - 07المقاوالت العامة الوارده بالفئة  07دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9297940

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/40 :
إسم طالب التسجيل :العلم للتجارة والمقاوالت ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :شقه رقم  3عمارة  02مجاورة  20العاشر من رمضان  -الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

07 - 01
الفئة  - 01جميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 01
الفئة  - 07المقاوالت العامه الواردة بالفئة رقم 07

عدد  - 079ال 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 :

9001023

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/94/30 :
إسم طالب التسجيل :شركة ترافولك  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :عقار رقم  - 42القطاع الثانى  -شارع التسعين  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة -
اول
فئـــات العــــــالمة24 - 07 -0 :
الفئة  - 0االلكترونيات فئة ( )0دون غيرها
الفئة  - 07االنتاج فئة ( )07دون غيرها
الفئة  - 24التصميم و التوصيف و التحليل فئة ( )24دون غيرها
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن رسم
:
االشتراطات
الشنطة والطيارة  -التنازل عن البيانات التجارية

عدد  - 079ال 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 :

9293003

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/93 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :ش  32قطعه رقم  0بلوك  30947والقطعه رقم  0-4-3بلوك  30947المنطقه
الصناعيه االولي  -مدينه العبور
فئـــات العــــــالمة00 - 00 -07 -01 :
الفئة  - 01التأمين  ،الشؤون التمويلية  ،الشؤون المالية والشؤون العقارية وكافة
المنتجات الواردة بالفئة 01
الفئة  - 07انشاء المبانى واالصالح وخدمات التركيب او التجميع وكافة الخدمات
الواردة بالفئة 07
الفئة  - 00االتصاالت  -البث والبث المباشر  -وكاالت االنباء  -توفير الربط بقاعدة
معلومات  -توفير اتصال للخدمات التليفزيونية وكافة الخدمات الواردة بالفئة 00
الفئة  - 00النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر وكافة الخدمات
الواردة بالفئة 00
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  587377وغيرها  -التنازل عن الحروف كال على حدى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9000074

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  - 0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
منوف المنوفية
فئـــات العــــــالمة29 - 00 -07 -01 :
الفئة  - 01جميع الخدمات الواردة بالفئة 01
الفئة  - 07جميع الخدمات الواردة بالفئة 07
الفئة  - 00جميع الخدمات الواردة بالفئة 00
الفئة  - 29جميع الخدمات الواردة بالفئة 29

عدد  - 079ال 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 :

9293004

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/93 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه مصرية
العنــــــــــــــــــوان :شارع  32قطعه رقم  0بلوك  30947والقطعه رقم  0-4-3يلوك ( )47930المنطقه
الصناعيه االولي  -مدينه العبور
فئـــات العــــــالمة20 - 24 -23 -29 :
الفئة  - 29معالجة المواد وكافة الخدمات الواردة بالفئة رقم 29
الفئة  - 23التعليم والتهذيب  -التدريب  -الترفيه  -االنشطة الرياضية والثقافية وكافة
الخدمات الواردة بالفئة رقم 23
الفئة  - 24الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها  -خدمات
التحاليل واالبحاث الصناعية  -خدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبى والبرمجيات
الحاسوبية وكافة الخدمات الواردة بالفئة رقم 24
الفئة  - 20خدمات توفير االطعمة والمشروبات  -وخدمات االيواء المؤقت وكافة
الخدمات الواردة بالفئة رقم 20
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم - 777773التنازل عن الحروف جى ال سى  C Gكال على حدى فى الوضع العادى

عدد  - 079ال 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 :

9000070

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  - 0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
منوف المنوفية
فئـــات العــــــالمة23 - 22 -20 -23 :
الفئة  - 23جميع الخدمات الواردة بالفئة 23
الفئة  - 20جميع الخدمات الواردة بالفئة 20
الفئة  - 22جميع الخدمات الواردة بالفئة 22
الفئة  - 23جميع الخدمات الواردة بالفئة 23

عدد  - 079ال 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 :

9293000

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/33/93 :
إسم طالب التسجيل :الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاه  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :شارع  32قطعه رقم  0بلوك  30947والقطعه رقم  0-4-3يلوك  - 30-47المنطقه
الصناعيه االولي  -مدينه العبور
فئـــات العــــــالمة23 - 22 :
الفئة  - 22خدمات طبية  -خدمات بيطرية  -خدمات العناية بصحة وجمال الكائنات
البشرية والحيوانات  -خدمات الزراعة والبستنة والغابات وكاة الخدمات الواردة بالفئة
رقم 22
الفئة  - 23خدمات قانونية  -خدمات امنية لحماية الممتلكات واالراد  -خدمات شخصية
واجتماعية يقدمها اخرون تلبية لحاجات االفراد وكاة الخدمات الواردة بالفئة رقم 23
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف جى ال سى كال على حدى فى الوضع العادى

عدد  - 079ال 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 :

9291024

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/32 :
إسم طالب التسجيل :حنان عطية الله عوض ساويرس  -كاريوس لالستيراد واتصدير  -فرد  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان3 :ش الحاج سعد على  -ش مسجد سيدي بشر  -امام حي المنتزه  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

09 - 3
الفئة  - 3االعشاب الطبية الوارده بالفئة 3
الفئة  - 09التوابل و االعشاب الوارده بالفئة رقم 09

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 079ال 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 :

9000011

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/90/30 :
إسم طالب التسجيل :ميندا  - ADNIY-شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :برج السرايا رقم  0شارع جمال عبد الناصر  -امام نادى الجمهورية  -شبين الكوم -
المنوفية
فئـــات العــــــالمة39 - 0 -7 -1 :
الفئة  - 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  1دون غيرها
الفئة  - 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  7دون غيرها
الفئة  - 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  0دون غيرها
الفئة  - 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  39دون غيرها

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

190

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

9004130

بتاريــــــــــــــــــخ 4930/93/40 :
إسم طالب التسجيل :احمد حسني سيد معرض  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :مدينة بنى سويف  01 -ش نامق بميدان مولد النبي  -بملك عمر عبد العظيم علي مدينه
بني سويف بنى سويف
فئـــات العــــــالمة33 - 7 :
الفئة  - 7جميع المنتجات الوارده بالفئة ( )7وبصفة خاصة { الغساالت وغساالت
األطباق والخالطات وأجهزة التهوية وأالت شفط الهواء  .وأالت الطباعة  .وعصارات
فواكة كهربائية  .خفاقات كهربائية لغايات منزلية  .والمكانس الكهربائية وأكياس
المكانس الكهربائية والمكاوى اإلسطوانية }
الفئة  - 33جميع المنتجات الوارده بالفئة ( )33وبصفة خاصة أجهزة الطهى والتبريد
والتجفيف والتهوية وتشمل { الثالجات – المراوح – الدفايات – التكييفات – وأجهزة
تبريد وتسخين الهواء وأجهزة تنقية وتعقيم الهواء – والشوايات – الميكروويف –
ومجففات الهواء – ومجففات الشعر " اإلستشوار " – سخانات المياة – غاليات الشاى
الكهربائية – األفران – فالتر المياة والهواء}
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 079ال 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 :

9291994

بتاريــــــــــــــــــخ 4949/93/90 :
إسم طالب التسجيل :ال جي اليكترونيكس انك  ،شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا
العنــــــــــــــــــوان ، 340 :يواوي  -داير  ،يونجدونجبو  -جو  ،سول  ، 743 -339كوريا
فئـــات العــــــالمة:

33 - 7
الفئة  - 7غساالت الكهربائية للمالبس غساالت الصحون أوتوماتيكية ،المكانس
الكهربائيه األوتوماتيكية ؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية .االت المالبس
الكهربائية لالغرض المنزلية .خراطيم للمكانس الكهربائية .أكياس للمكانس الكهربائية،
عصا المكانس الكهربائية الروبوتات .مراوح الدوارة الكهربائية؛ ضواغط للهواء،
الضواغط الدوارة ضواغط للثالجات مجففات تدور (ليست ساخنة) ؛ خالطات كهربائية
لألغراض المنزلية المكانس الكهربائية الروبوتية مصنعات الطعام الكهربائية .منظفات
بالبخار لألغراض المنزلية ؛ المكانس الكهربائية باليد ؛ المكانس الكهربائيه لالسرة
(للفراش) روبوتات التدبير المنزلى وربوتات االستخدام الشخصى ( ربوتات التنظيف)
 ،وجميعها تقع بالفئة  97دون غيرها.
الفئة  - 33مكيفات الهواء جهاز الهواء الساخن ،مزيل الرطوبة الكهربائية لالستخدام
المنزلي .مواقد كهربائية أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية ،الماء المؤين لألغراض
المنزلية ،جهاز غشاء لتنقية المياه.اجهزة تدفئة بالطاقة الشمسية (تدفئة)؛ منظفات
الهواء ،التهوية (تكييف الهواء) ؛ جهاز التدفئة مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء
(ليد) مواقد الغاز أفران المطبخ الكهربائية .جهاز أو منشآت للطهي .ثالجات كهربائية،
مجففات المالبس الكهربائية .آالت إدارة المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس لألغراض
المنزلية .آالت إدارة المالبس الكهربائية لها وظائف إزالة الروائح الكريهة  ،وتعقيم
وتبخير المالبس لألغراض المنزلية ؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية مع التعقيم ،
وإزالة الروائح الكريهة ومقاومة التجاعيد وعالجها لألغراض المنزلية ،شفاطات
التهوية والمداخن  ،شفاطات التهوية لالفران ،وجميعها تقع بالفئة  33دون غيرها.

عدد  - 079ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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