جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5861629

بتاريــــــــــــــــــخ 8511/56/16 :
إسم طالب التسجيل :شركة سامسونج الكترونكس كو ،.ال تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست
وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا
العنــــــــــــــــــوان , 616 :مايتان  -دونج  -يونج تونج  -جيو  ,سيون  -سي  ,جيونجي  -دو  ,جمهورية
كوريا
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5اجهزة توجيه بشبكة منطقة واسعة ( ،)NAWاجهزة توجيه ذات محول،
برمجيات كمبيوتر مسجلة ،و برامج كمبيوتر مسجلة ،و صور رقمية قابلة للتنزيل ،و
برامج تشغيل و مكونات مادية لخادم وصول للشبكة ،و برامج لنظام ادارة الشبكة ،و
اجهزة الكمبيوتر لالستخدام باجهزة الكمبيوتر المحمولة ،و اجهزة رقمية فرعية ،و
كاميرات رقمية ،و اجهزة التحويل بشبكة منطقة محلية  ،NAWو اشباه الموصالت ،و
الهواتف الذكية ،و الواح تحويل بروتوكول االنترنت (( )BP( PIتبادل فرعى
خاص) ،هواتف تعمل ( BPبروتوكول االنترنت) ،الهواتف االرضية( BDI ،انظمة
كشف محاوالت االقتحام) ( BPI /انظمة منع محاوالت االقتحام)  /جدار الحماية النارى
و ( NPWشبكة خاصة ظاهرية) ،و كاميرا الفيديو ،و اجهزة الكمبيوتر ،و برامج
االلعاب الخا صة بالكمبيوتر ،و لوحات الوصل و اجهزة التحويل و اجهزة التوجيه
الخاصة بشبكات الكمبيوتر ،و الشاشات الخاصة باجهزة الكمبيوتر ،اجهزة الطباعة
الخاصة باجهزة الكمبيوتر ،و انظمة التحكم فى الهواتف الرئيسية التى تتضمن لوحات
تحويل بالهاتف الرئيسى و برامج كمبيوتر للتشغيل ،و اجهزة طرفية للهاتف الرئيسى ،و
االت الفاكس ،و محركات تشغيل االقراص الصلبة ،و اجهزة تشغيل الوسائط المتعددة
المحمولة ،و الهواتف المحمولة ،و برامج انظمة تشغيل الهواتف المحمولة ،و كابالت
اتصال البيانات المستخدمة بالهواتف المحمولة ،و سماعات االذن الخاصة بالهواتف
المحمولة ،و البطاريات المستخدمة بالهواتف المحمولة ،و الشواحن الكهربية الخاصة
ببطاريات الهواتف المحمولة ،و اجهزة تشغيل اقراص  ،DNDو اجهزة تشغيل ملفات
 ، 3PPو اجهزة المساعدة الرقمية الشخصية ،و اجهزة استقبال اشارات التليفزيون ،و
الذاكرة الوميضية و هذه المنتجات واردة فى الفئة رقم ( .) 55
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  817642وغيرها

عدد  - 569ال 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

5881259

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/53/59 :
إسم طالب التسجيل :العالمية جروب لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية ش.م.م  -شركة مساهمة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان 659 :من شارع عمر بن الخطاب  -جسر السويس  -الحرفيين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة 5

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 814772

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

2

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5358568

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/55/19 :
إسم طالب التسجيل :ماكس تيل م.م.ح  -مطار منطقة حرة تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية
المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :ص  -ب  - 96558المنطقة الحرة لمطار دبى
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس
واالشارة والمراقبة (االشراف) واإلنقاذ والتعليم  -أجهزة وأدوات توصيل او فتح او
تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة الكهربية  -أجهزة تسجيل او ارسال او
نسخ الصوت او الصور  -حامالت بيانات مغناطيسية  -أقراص تسجيل  -ماكينات بيع
اليه  -واليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود  -واالت تسجيل النقد واالت حاسبة
ومعدات لمعالجة البيانات  -وأجهزة كمبيوتر  -أجهزة اخماد النيران  -وجميع منتجات
الفئة 5

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

3

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5366222

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/18/89 :
إسم طالب التسجيل :يونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة  19ج  - 6القطعة المحصورة بين القطعتين  16ج  18 -ج  -مدنية  6اكتوبر --
الجيزة
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5الراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات  pldوشاشات بالزما
وشاشات  p3 ،ldp ،Ncpللتليفزيون والكمبيوتر وحوامل وإكسسوارات شاشات pld
والبالزما و  p3،ldp ،lcpوكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى والفيديو
والريسيفرات والحاسبات اآللية وأجزائها وكاسيت السيارة ولوازم الكمبيوتر وشاشات
الكمبيوتر والبروجيكتور والهارديسك واسطوانات الكمبيوتر والسى دى روم والفلوبى
وكي بورد والماوس وسماعات األذن وسماعات الكمبيوتر والهيد فون والسماعات
الخارجية والميكروفونات وفيديو السى دى ومشغل أسطوانات متعددة الوظائف -6d
 dDA,pid,Ncp - 3Pd -P 9Pdوأجهزة إل DNDوأجهزة البالى ستيشن
وكاميرات التصوير العادية والديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة
وأجهزة المحمول ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائي وفيش وأسالك
الكهرباء ولوحات توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية والوالعات الكهربائية وأجهزة
إطفاء الحريق والدش ومستلزماته وجميع األدوات الكهربائية الواردة بالفئة  5دون
غيرها .
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

4

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5395669

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/11/56 :
إسم طالب التسجيل :سناب  ،انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 8888 :دونالد دوجالس لووب نورث  ،سانتا مونيكا  ،كاليفورنيا  ، 55659 ،الواليات
المتحدة االمريكيه .
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  " - 5أجهزة الكمبيوتر ،و ملحقاتها  ،البرمجيات للتحكم عن بعد و ملحقاتها ،
برامج ل التقاط نقل وعرض الصور والفيديو والصوت والبيانات؛ برامج إلعداد
وتكوين ،والسيطرة على أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء و ملحقاتها ؛ برامج حاسوبية
ألخذ و التقاط و إدارة و معالجة و تشغيل و عرض و تخزين و تحرير و ترتيب و
الجمع و المشاركة و التالعب و التعديل و التعليق على و نقل و عرض الصور الكروية
و البانورامية و الفيديو ،برامج حلول ذات انظمة مخصصة متكاملة ؛ برامج الكمبيوتر
وتطبيقات البرمجيات الستخدامها في تحميل أو رفع أو التقاط أو تحرير أو تخزين أو
الوصول أو النشر أو عرض أو وضع عالمات أو توزيع أو بث أو ربط أو مشاركة أو
نقل أو تقديم صور أو مقاطع فيديو أو صور أو نصوص أو وسائط إلكترونية أو صور
فوتوغرافية و الفيديوهات ،والبيانات الرقمية ،أو المعلومات عبر اإلنترنت ،وشبكات
االتصاالت والهواتف المحمولة واألجهزة النقالة  ،برنامج لعرض وتحرير وتعزيز
وتعديل الصور الشخصية الديجيتال والفيديوهات والصور  ،برامج الكمبيوتر التي تتيح
للمستخدمين بناء وإدارة معلومات الشبكة االجتماعية بما في ذلك كتابة العناوين ،وقوائم
األصدقاء ،ومالمح ،والتفضيالت والبيانات الشخصية  ،وملفات الوسائط المتعددة
(الملتيميديا) القابلة للتحميل التي تحتوي على الصور الديجيتال والفيديو والصوت
والبيانات الرقمية األخرى؛ تطبيق برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل الذي يسمح
للمستخدمين انشاء افاتار  ،والرموز الرسومية ،واالشكال  ،والرسوم البيانية من الناس
واألماكن واألشياء ،والتصاميمات الخيالية ،والكوميديا والعبارات التي يمكن نشرها
وتبادلها ونقلها عبر وسائل اإلعالم متعددة الرسائل ( ،)PPIوالرسائل النصية
( )IPIوالبريد اإللكتروني ،وغرف الدردشة عبر اإلنترنت ،وشبكة اإلنترنت،
وشبكات االتصاالت األخرى  ،وتطبيق برامج الكمبيوتر لخلق الرسوم المتحركة
الرقمية ،وألعاب الفيديو ،والبرامج التلفزيونية واألفالم مع المستخدم االفاتار التي تم
إنشاؤها ،والرموز الرسم ،والرموز ،والرسوم البيانية من الناس واألماكن واألشياء
والتصاميم خيالية ،والكوميديا ،والعبارات .وأدوات تطوير البرمجيات الحاسوبية
للشبكات االجتماعية ،برامج لبناء تطبيقات الشبكات االجتماعية والسماح السترجاع
عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

5

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

البيانات ،والتحميل ،والتحكم واإلدارة ؛ برامج الفيديو و االلعاب اإللكترونية ؛ برنامج
تطبيقات الحاسوب لمعالجة المدفوعات اإللكترونية وتحويل األموال من وإلى اآلخرين؛
برامج الكمبيوتر ؛ وهي عبارة عن برامج مالية إلكترونية تستوعب كل من مدفوعات
واستالم و معامالت الدفع عبر الهاتف المحمول و الجوال و البيانات قائمة على شبكة
اإلنترنت؛ برامج الكمبيوتر المداد رموز الكمبيوتر (اكواد) وإدرار رموز االستجابة
السريعة (االكواد)؛ برنامج مصادقة للكمبيوتر للتحكم في او الوصول إلى أجهزة
الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر واالتصاالت " .بالفئة 5
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 168174

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

6

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5369586

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/81 :
إسم طالب التسجيل :أحمد مصطفى محمد ابو شاهين  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :مدنيه رشيد  -شارع جالل الدسوقى  -تقاطع البحر بملك /يسرا  -محافظة البحيرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االجهزة االلكترونية الواردة بالفئة رقم 5

االشتراطات

:

التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

7

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5366655

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/88 :
إسم طالب التسجيل :شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :موقع رقم 3 /69ح المحور المركزى  -مدينة السادس من اكتوبر  -محافظة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5كافة المنتجات الواردة بالفئة  5فيما عدا اجهزة اخماد النيران

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

8

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5366652

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/88 :
إسم طالب التسجيل :شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون
االستثمار رقم  2لسنة 1558
العنــــــــــــــــــوان :موقع رقم 3 /69ح المحور المركزى  -مدينة السادس من اكتوبر  -محافظة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5كافة المنتجات الواردة بالفئة  5دون غيرها ( فيما عدا اجهزة اخماد النيران )

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

9

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5366616

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/88 :
إسم طالب التسجيل :شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :موقع رقم 3 /69ح المحور المركزى  -مدينة السادس من اكتوبر  -محافظة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5كافة المنتجات الواردة بالفئة  5فيما عدا اجهزة اخماد النيران

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5368635

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/12 :
إسم طالب التسجيل :جمال الدين حسن محمد  -فلكس للصناعات الكهربائية  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :باسوس  -القناطر الخيرية  -شارع الترعة الباسوسية الملغاة  -ابو المنجا  -ملك  /جمال
الدين حسن  -محافظة القليوبية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5المنتجات الواردة بالفئة رقم 5
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  428268وغيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5381631

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/59/83 :
إسم طالب التسجيل :النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 95 :ش  - 159المعادى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  5ماعدا أحذية للحماية من الحوادث واإلشعاع
والحريق ؛ أجهزة الحماية لالستخدام الشخصي ضد الحوادث ؛ مالبس الحماية من
الحوادث واإلشعاع والحريق ؛ مالبس واقية من الحوادث ؛ قفازات للحماية من
الحوادث ؛ أحزمة النجاة سترات النجاة؛ سترات للحماية من الحوادث ؛ وسادات الركبة
والكوع للحماية من الحوادث ؛ دعاوى الحماية من الحوادث للشرطة والقوات المسلحة ؛
السترات الواقية من حوادث الشرطة والقوات المسلحة ؛ أدوات لقياس أحجام القدم.
نظارات؛ نظارات واقية اجهزة وادوات بصرية  ، ،قياس  ،اشارات  ،فحص (اشراف)
 ،جهاز إطفاء
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5383685

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/19 :
إسم طالب التسجيل :جونسون كونترولز تكنولوجى كمبانى  -شركه تالفت في واليه ميتشيجان
العنــــــــــــــــــوان 8289 :هاي ميداو سيركل ,اوبورن هيلز  ,ام اي  , 62386 - 8883الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5بطاريات السيارات  ,الخاليا الكلفانيه  ,المراكمات  ,خاليا الوقود  ,فاحصات
البطاريات  ,كوابل واسالك البطاريات  ,حافظات البطاريات  ,صواني البطاريات ,
صناديق البطاريات  ,اجهزة مراقبه البطاريات  ,حافظات البطاريات والمحوالنت
والعاكسات والموصالت الكهربائيه وصناديق المحطات الكهربائيه والمحوالت
الكهربائيه وكوابل التمديد والحلقات الحاميه للمحطات الطرفيه المشابك ومحوالت
المقابس الكهربائيه وقوابس الشحن الكهربائي وكوابل شحن بطاريات السيارات
والمقابس الكه ربائيه ومعدات مراقبه البطاريات  ,شواحن البطاريات الواردة بالفئه 5
دون غيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5389335

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/52/16 :
إسم طالب التسجيل :ايه  . 5كوم  -انك  -شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 151 :اليتون افينيو  -بالو التو  -سى ايه  - 56351الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5أنظمة التحكم االلكتروني باالالت ،برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم
باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت ،منتجات المراقبة اإللكترونية
بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن ،برامج المالحة لإلستخدام مع
المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام المتعلق بالشبكة
المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIبرامج الحاسوب لإلستخدام في تتبّع ومراقبة وضع ونطاق
المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة
بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIاألنظمة اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد
برامج أداء المحرك وبرامج وضع اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة
لإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIاألجهزة اآلليّة
للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها التي ّ
توظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السريّة،
متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء ،آالت التصوير القابلة لإلرتداء ،الحواسيب القابلة
لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة ،لحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل النظارات
الذكيّة ،شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء ،سماعات االتصاالت لالستخدام مع
الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال
واستقبال شبكة االتصاالت األخرى والواردة بالفئة  5دون غيرها.

االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5389286

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/52/85 :
إسم طالب التسجيل :توينتيت سينشرى فوكس فيلم كوربوريشن  -شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 15851 :غربى بيكو بوليفارد  ،لوس انجلوس  ،كاليفورنيا  ، 55539الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5األفالم السينمائية؛ أفالم التصوير السينمائي؛ األفالم السينمائية التي تضم أفالم
الخيال العلمي ،وأفالم الخيال [الفنتازيا] ،وأفالم الحركة ،وأفالم المغامرات ،وأفالم
الكوميديا ،واألفالم الدرامية ،واألفالم الموسيقية ،واألعمال الترفيهية لألطفال؛ أقراص
الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا التي تضم أفالم الخيال العلمي ،وأفالم الخيال [الفنتازيا]،
وأفالم الحركة ،وأفالم المغامرات ،وأفالم الكوميديا ،واألفالم الدرامية ،واألفالم
الموسيقية ،واألعمال الترفيهية لألطفال؛ األقراص المدمجة المسجلة مسبقًا التي تضم
أفالم الخيال العلمي ،وأفالم الخيال [الفنتازيا] ،وأفالم الحركة ،وأفالم المغامرات،
وأفالم الكوميديا ،واألفالم الدرامية ،واألفالم الموسيقية ،واألعمال الترفيهية لألطفال
والعروض الموسيقية؛ األقراص المدمجة ،وأقراص ذاكرة القراء [سي دي روم]،
وقراص الفيديو الرقمية ،وبطاقات ذاكرة وامضة سريعة [فالش ميموري]؛ التسجيالت
الصوتية وتسجيالت الفيديو؛ التسجيالت الصوتية الموسيقية القابلة للتنزيل؛ ملفات
الموسيقى التصوي رية القابلة للتنزيل لألفالم السينمائية؛ األقراص المدمجة المسجلة
مسبقًا التي تضم الموسيقى التصويرية لألفالم السينمائية؛ التسجيالت الصوتية
وتسجيالت الفيديو القابلة للتنزيل التي تضم أفالم الخيال العلمي ،وأفالم الخيال
[الفنتازيا] ،وأفالم الحركة ،وأفالم المغامرات ،وأفالم الكوميديا ،واألفالم الدرامية،
واألفالم الموسيقية ،واألعمال الترفيهية لألطفال؛ األفالم السينمائية القابلة للتنزيل؛
األفالم السينمائية والعروض التليفزيونية وتسجيالت الفيديو القابلة للتنزيل التي تضم
أفالم الخيال العلمي ،وأفالم الخيال [الفنتازيا] ،وأفالم الحركة ،وأفالم المغامرات،
وأفالم الكوميديا ،واألفالم الدرامية ،واألفالم الموسيقية ،واألعمال الترفيهية لألطفال؛
نغمات رنين الهواتف ونغمات الرنين التي يتم سماعها عند االتصال بهاتف أخر
والرسومات [الجرافيكس] وخلفيات الشاشة واأللعاب والموسيقي القابلة للتنزيل؛ نغمات
رنين الهواتف ونغمات الرنين التي يتم سماعها عند االتصال بهاتف أخر والرسومات
[الجرافيكس] وخلفيات الشاشة واأللعاب والموسيقي القابلة للتنزيل عبر شبكة كمبيوتر
عالمية وعبر األجهزه الالسلكية؛ برامج [برمجيات]؛ برامج [برمجيات] كمبيوتر؛ كتب
قابلة للتنزيل؛ كتب سمعية [مسموعة]؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل؛ برامج
[برمجيات] حفظ الشاشة؛ ألعاب الكمبيوتر؛ برامج [برمجيات] األلعاب؛ برامج
[برمجيات] األلعاب القابلة للتنزيل؛ برنامج ألعاب الفيديو؛ لبادات [مسند] فأرة؛ لوازم
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[ملحقات] الكمبيوتر؛ لوازم [ملحقات] الهواتف المحمولة؛ جرابات وحقائب حمل
[حفظ] الهواتف المحمولة [الموبيالت] واألجهزة المحمولة األخرى وأجهزة الكمبيوتر؛
مغناطيسات زخرفية [للزينة]؛ نظارات وعدسات للعين؛ نظارات؛ جرابات وعلب حفظ
للنظارات والعدسات؛ تطبيقات برامج الهواتف المحمولة [الموبيالت] القابلة للتنزيل؛
ت طبيقات برامج الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل ألجهزة االتصاالت المحمولة
الستخدامها في توزيع الفيديوهات الرقمية وملفات الفيديو وألعاب الفيديو ومحتوى
الوسائط المتعددة؛ تطبيقات برمجيات المقامرة القابلة للتنزيل؛ برامج تطبيقات الهواتف
المحمولة؛ برامج تطبيقات للهواتف المحمولة قابلة للتنزيل؛ برامج تطبيقات كمبيوتر
قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة ،بما في ذلك برامج لتشغيل األلعاب؛ برامج تطبيقات
كمبيوتر قابلة للتنزيل لأللعاب على الهواتف المحمولة أو األجهزة اللوحية أو األجهزة
اإللكترونية المحمولة األخرى؛ برنامج ألعاب الفيديو لالستخدام مع األجهزة المحمولة؛
برامج األلعاب اإللكترونية؛ برامج األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج
[برمجيات] ألعاب إلكترونية؛ برامج ألعاب كمبيوتر؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة
للتنزيل؛ برامج ألعاب تفاعلية؛ برمجيات ألعاب تفاعلية؛ برامج [برمجيات] تطبيقات
قابلة للتنزيل ،وهي برامج تطبيقات الكمبيوتر لأللعاب؛ برامج [برمجيات] ألعاب الفيديو
القابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة الالسلكية؛ برامج [برمجيات] قابلة للتنزيل من
شبكة كمبيوتر عالمية؛ برامج [برمجيات] ألعاب الكمبيوتر أللعاب الفيديو وألعاب
الكمبيوتر ؛ برامج الكمبيوتر أللعاب الفيديو؛ برامج [برمجيات] الترفيه أللعاب
الكمبيوتر؛ برامج [برمجيات] ألعاب الواقع االفتراضي؛ برامج [برمجيات] الواقع
المعزز؛ برامج [برمجيات] الواقع المعزز الستخدامها في األجهزة المحمولة لدمج
البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي لغرض الترفيه والمقامرة؛ نظارات الواقع
االفتراضي؛ سماعات الرأس للواقع االفتراضي؛ سمعات األذن الصغيرة؛ سماعات
األذن؛ نشر الكتب؛ المنشورات [المطبوعات] اإللكترونية ،وهي الكتب ،وكتب
الكوميديا المصورة ،والمجالت ،واألدلة [الكتب الموجزة] ،والكتيبات التي تضم الترفيه
واألخبار والموسيقى والفنون؛ علب وجرابات النظارات؛ جرابات هواتف الموبيل
المحمولة؛ جرابات [حافظات] لألجهزة المحمولة؛ علب [حافظات] لألجهزة
اإللكترونة؛ حقائب لحمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة [الالبتوب]؛ جرابات
[حافظات] للهواتف الذكية .بالفئة 5
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 861762
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5386526

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/55/59 :
إسم طالب التسجيل :عزت فهمى محمد حسن وشركاة  -جرين الين لالستيراد والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 68 :ش مدرسة طارق  -خلف مساكن ايديال  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئه 5
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5386526

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/55/59 :
إسم طالب التسجيل :عزت فهمى محمد حسن وشركاة  -جرين الين لالستيراد والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 68 :ش مدرسة طارق  -خلف مساكن ايديال  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئه 5
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5385315

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/82 :
إسم طالب التسجيل :ايه  .5كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 151 :اليتون افينيو  ،بالو التو  ،سي ايه  ، 56351الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5البرامج القابلة للتنزيل وبالتحديد برامج االتصاالت لنشر البيانات والصوت
والفيديو والصور والرسومات وتبادلها الكترونيا عبر شبكات الحاسوب والهاتف
والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب القابلة للتنزيل
لمعالجة الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص  ،البرامج لمشاركة
الفيديوهات  ،برامج تطبيقات الحاسوب لنشر ومشاركة الفيديوهات  ،برامج تطبيقات
الحاسوب الجهزة الهاتف النقالوغيرها من االجهزة النقالة وبالتحديد البرامج
لنشرومشاركة الفيديوهات  ،البرامج القابلة للتنزيل وتطبيقات البرامج التى تمكن
المستخدمين من مراقبة منازلهم ومكاتبهم وغيرها من المرافق  ،التطبيقات القابلة
للتنزيل لمراقبة المنازل والنكاتب وغيرها من المرافق لالستخدام عبر االنترنت واجهزة
الهاتف وشبكات او انظمة االنترنت الالسلكية وغيرها من شبكات الحاسوب وشبكات
االتصاالت االلكترونية والواردة بالفئة  5دون غيرها

االشتراطات
وغيرها

:

 -منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 162871
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5385388

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/82 :
إسم طالب التسجيل :ايه  .5كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 151 :اليتون افينيو  ،بالو التو  ،سي ايه  ، 56351الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5برامج الحاسوب ،األجهزة والبرامج لإلستخدام في اإلتصال والتح ّكم بالشبكة
المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIأجهزة للرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتح ّكم
والتشغيل اآللي ،ال ِعدد الخاصة بمراقبة األمن ،أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار ،أجهزة
وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل
عمليّات الرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتح ّكم والتشغيل اآللي ،أجهزة تحليل
البياناتِ ،عدد اإلتصال الدّاخلي ،أجهزة التشغيل اآللي للمنزل ،أجهزة قائمة بذاتها
للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت ،أجهزة و ِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة،
تركيب أنظمة ضد السرقةِ ،عدد مراقبة األمن ،األجهزة وال ِعدد الفوتوغرافيّة ،األجهزة
وال ِعدد البصرية ،األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وإرسال وإعادة استنطاق الصوت
والصورة ،أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات والواردة بالفئة  5دون
غيرها.

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  162871وغيرها
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5325839

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/52 :
إسم طالب التسجيل :ايه  . 5كوم  ،انك  -شركة مساهمة امريكية
العنــــــــــــــــــوان 151 :اليتون افينيو  ،بالو التو  ،سى ايه  ، 56351الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة
المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIأجهزة للرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتح ّكم
والتشغيل اآللي ،ال ِعدد الخاصة بمراقبة األمن ،أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار ،أجهزة
وب رامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل
عمليّات الرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتح ّكم والتشغيل اآللي  ،أجهزة تحليل
البيانات و ِعدد اإلتصال الدّاخلي ،أجهزة التشغيل اآللي للمنزل ،أجهزة قائمة بذاتها
للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت ،أجهزة و ِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة،
تركيب أنظمة ضد السرقةِ ،عدد مراقبة األمن ،األجهزة وال ِعدد الفوتوغرافيّة ،األجهزة
وال ِعدد البصرية ،األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطاق الصوت
والصورة ،أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل
وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت
والفيديو وملفات البيانات ،أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات ،أجهزة
إرسال وإستقبال الصوت والبيانات ،برامج الحاسوب ،األجراس ،األقفال اإللكترونيّة،
أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار
وأجهزة االستشعار والكاشفات ومكبرات الصوت ،أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو،
كاميرات األمن ،كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والمباني التجاريّة
باإلضافة إلى أجهزة تح ّكم عن بعد للمراقبة والتح ّكم والتشغيل اآللي عن بعد ،أجهزة
تدفّق الفيديو ،التسجيل بالفيديو وأجهزة إستقبال الفيديو ،الكاميرات ،كاميرات الويب،
أجهزة و ِعدد للرؤية الليلية ،جهاز اإلنذار وح ّمالة وقاعدة الكاميرا ،كاشفات المخاطر
البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات
اإلحترار والحرارة والحركة والتن ّقل واألصواتِ ،عدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة
المغلقة ،أضواء األمن ،أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة
الحيوانات األليفة ،قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها ،برامج
المراقبة ،برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتح ّكم
التعرف على الزائرين
والتشغيل اآللي ،برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين
ّ
واإلتصال بهم ،مجموعات تطوير البرامج ( )IDDSالمؤلفّة من برامج الكمبيوتر
لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات ( )APBSالتي تستخدمها األجهزة
اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت
ي وخدمات التبادل ،مجموعات تطوير البرامج
والذي يتصل مع التخزين السحاب ّ
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( )IDDSتضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة
برمجة التطبيقات ( )APBإلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة
باإلنترنت ،مجموعات تطوير البرامج ( )IDDSتضم أدوات تطوير برامج الحاسوب
وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات ( )APBإلنشاء برامج وتطبيقات
متعلقة بالحماية ضد السرق ة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل،
برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي ،برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة
أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة،
برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد ،أنظمة التحكم االلكتروني باالالت ،برامج
الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت،
منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن،
برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة
لإلستخدام المتعلق بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIبرامج الحاسوب لإلستخدام في
تتبّع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة
لإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIاألنظمة
اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع
اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة
بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء  ،))BdIاألجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها
التي ّ
توظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السريّة ،متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء،
آالت التصوير القابلة لإلرتداء ،الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة،
لحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل النظارات الذكيّة ،شاشات عرض الفيديو القابلة
لإلرتداء ،سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو
وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى والواردة
بالفئة  5دون غيرها.
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق اسبقية  -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 162712
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5321655

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/88 :
إسم طالب التسجيل :ابانوب رومانى بولس غالى  -تاجر  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 85 :ش سوريا خلف  15رشدى  -سيدى جابر  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االلكترونيات والتليفزيونات والكمبيوترات الوارده بالفئه  5دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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

5326168

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/13 :
إسم طالب التسجيل :احمد عبد الوهاب و شريكته (شركة نظارات سفير)  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 86 :ش بيلوز االبراهيميه  -قسم باب شرق االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5النظارات الطبيه و الشمسيه بالفئه 5

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5326391

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/12 :
إسم طالب التسجيل :شركة جرين ايجل تك ش.ذ.م.م  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :امتداد شارع الجمهورية  61 -شارع محمد عبد العليم  -سوهاج
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5انظمة طاقة شمسية الواردة بالفئة رقم 5

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -التنازل عن البيان التجارى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5322351

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز  ،انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 615 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 52155الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية المستخدمة لتسهيل تكامل وتشغيل
األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء ( )BOIوأنظمة الحاسوب والتطبيقات
وأجهزة الشبكة والشبكات والبيانات واالنظمة االلكترونية ،برامج الحاسوب وأجزاء
الحاسوب التشغيلية لتكامل وتشغيل األجهزة اإللكترونية و برامج الحاسوب لتكامل
وتشغيل للشبكة المعلوماتية لألشياء ( )BOIوتكامل وتشغيل أنظمة الحاسوب وتكامل
وتشغيل التطبيقات وتكامل وتشغيل أجهزة الشبكات وتكامل وتشغيل الشبكات وتكامل
وتشغيل البيانات وتكامل وتشغيل االنظمة االلكترونية وتكامل وتشغيل التشغيل اآللي
للمنزل واالجهزة المنزلية ،برامج واجهة برمجة التطبيقات ( )APBلتكامل وتشغيل
أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب واالجهزة االلكترونية واألجهزة
اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء ( )BOIو أنظمة الحاسوب والتطبيقات وأجهزة
الشبكة والشبكات والبيانات واالنظمة االلكترونية ،برامج الحاسوب إلنشاء وتوصيل
واجهات برمجة التطبيقات ( ،)APBبرامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية
لمعلومات وبيانات التكامل بين شبكات الحواسيب ،مجموعات تطوير البرامج ()IDDS
المستخدمة لتسهيل تكامل وتشغيل األجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتية لألشياء
( )BOIوأنظمة الحاسوب والتطبيقات وأجهزة الشبكة والشبكات والبيانات واالنظمة
االلكترونية ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتخزين بيانات اعتماد الشبكة
والتوثيق واالرسال ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية إلرسال بيانات اعتماد
الشبكة من جهاز الكتروني الى آخر ،برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية
للوصول وادارة وتأمين خدمات وحسابات الحوسبة السحابية ،برامج الحاسوب وأجزاء
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الحاسوب التشغيلية إلدارة وتخزين ومشاركة وارسال وصول المستخدم واالدوار
والحقوق واالذونات ضمن بيئة حوسبة سحابية والواردة بالفئة  5دون غيرها.
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق اسبقية
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العالمة

5322668

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/85 :
إسم طالب التسجيل :سينسورماتيك اليكترونيكس  ،ال ال سى  -شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة
بموجب قوانين والية نيفادا  ،الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 6655 :كونجرس افينيو  -بوكا راتون  -فلوريدا  - 33628الواليات المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5الكاميرات  ،الكاميرات االمنية واالجزاء والتجهيزات لهذا الغرض بالفئة 5

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 161222
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العالمة

5355656

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/88 :
إسم طالب التسجيل :ابيكس براندز  ،انك  -شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية
فى نورث كاروالينا  ،الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :لوفكين رود  ،ابيكس  ،نورث كاروالينا  ، 88935الواليات المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة
والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ
الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل؛ أقراص مدمجة؛
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل
بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،معدات معالجة البيانات ،الحواسيب؛ برامج
الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ أدوات القياس؛ معدات الحماية الشخصية؛ عدة قياس
تراصف العجالت؛ مسدس قياس انتفاخ العجالت النظيري؛ مسدس قياس انتفاخ
العجالت الرقمي؛ منفخ العجالت األوتوماتيكي؛ بكرة خرطوم الهواء؛ بكرة الكابل؛
جهاز اختبار الدائرة للمركبات؛ جهاز اختبار الجهد الكهربائي للمركبات؛ شريط قياس؛
مقياس بتقنية االستشعار؛ المقياس المتعدد الرقمي؛ جهاز اختبار دائرة رقمي؛ قناع
للوجه؛ لبادة مصفاة لقناع الوجه؛ أجهزة تنفس لتنقية الهواء؛ أقنعة حماية؛ أحذية حماية
من الحوادث والتعرض لإلشعاع والنار؛ مالبس الحماية من الحوادث والتعرض
لإلشعاع والنار؛ نظارات واقية للحماية؛ سدادات األذن؛ قفازات مقاومة لألسيد؛ قفازات
للحما ية من الحوادث؛ قفازات ألشغال اللحام؛ خوذات واقية؛ خوذات عمال اللحام؛
أدوات تحديد الخطوط األفقية؛ مقياس مجهري؛ أجهزة شحن البطاريات الكهربائية؛
الخاليا الغلفانية؛ البطاريات؛ المجاهر؛ حلقات معايرة؛ سالسل مستخدمة في عملية
المسح؛ فرجارات؛ فرجارات قياس منزلقة؛ دالئل تشغيل؛ بوصالت؛ مساطر؛ مساطر
نجارين؛ فرجارات قياس دقيقة؛ مقياس ذو قرص؛ أداة قياس زاوية؛ عتاد كأداة قياس؛
سكين كأداة قياس؛ سلك كهربائي لغرض التعليق؛ مثلثات تحذير من عطل المركبات؛
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مفك مزود بفاحص الجهد الكهربائي؛ أجهزة قياس المدى؛ مؤشر انخفاض الضغط
األوتو ماتيكي لعجالت مركبات التوصيل؛ أداة مسح؛ أجهزة قياس الميل؛ الشاقول؛ خيط
الشاقول؛ أجهزة قياس سرعة الرياح؛ أجهزة توازن؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات
الضغط؛ أجهزة قياس الطاقة؛ أدوات قياس الغاز؛ عدادات دورات؛ محددات قياس
الضغط؛ مؤشرات الكمية؛ أجهزة قياس شدة التيار الكهربائي؛ غلفانومترات؛
دينامومترات (أجهزة قياس القوة)؛ أجهزة قياس المقاومة الكهربائية (بوحدة األوم)؛
منظم الجهد المستمر للمقياس الكهربائي؛ فولتمترات (أجهزة قياس الفلطية)؛
أسيلوغرافات (راسمات ذبذبية)؛ نظارات مكبرة [بصرية]؛ كوابح أمان ،بخالف
المستخدمة لمقاع د المركبات ومعدات األلعاب الرياضة؛ أجهزة تنفس ما عدا المستخدمة
للتنفس االصطناعي؛ شباك أمان؛ شبكات للوقاية من الحوادث؛ أجهزة اختبار اتزان
العجالت؛ أجهزة تشخيص ليست لغايات طبية؛ محددات قياس البنزين؛ أجهزة اختبار
حواسيب السيارات؛ أجهزة تحليل المحرك؛ أجهزة تحليل االنبعاثات .بالفئة 5
االشتراطات

:

----
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5351166

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/59 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :القطع ارقام (  ) 12 - 16قطاع هـ المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة
 الشرقىةفئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5بطاريات السيارات بالفئة 5
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5351282

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/16 :
إسم طالب التسجيل :فاير ايساك كوربوريشن شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير ,
الواليات المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان 121 :مترو درايف سويت  855سان جوسى سى ايه  59115الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5برمجيات حاسوبية للنمذجة التنبوية فى مجاالت التسويق للعميل ,قرارات
استراتيجية االعمال التجارية للعميل ادارة حسابات العمالء وتقييم المخاطر للعميل
الواردة فى الفئة 5
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5351228

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/16 :
إسم طالب التسجيل :فاير ايساك كوربوريشن  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ،
الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 121 :مترو درايف  ،سويت  ، 855سان جوسى  ،سى ايه  ، 59115الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5برمجيات حاسوبية لتطبيقات االعمال التجارية لالستخدام فى التشغيل االلى ،
وادارة وحفظ قواعد االعمال التجارية وسياسات االعمال التجارية الواردة فى الفئة 5
االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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العالمة

5358669

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/35 :
إسم طالب التسجيل :محمد خليل خليل شراره-شراركو للصناعة-فرد مصري الجنسيه
العنــــــــــــــــــوان :شارع صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة  1بالشقه 6الشرق بورسعيد
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5المستلزمات الكهربائية -االجهزه و االدوات العلمية و المالحية و السياحة و
اجهزه و ادوات التصوير الفوتوغرافي و السينمايي و االجهزه و االدوات البصرية و
اجهزه و ادوات الوزن و القياس و االشاره و المراقبة و التعليم -اجهزه ارسال و تسجبل
ونيسخ الصور و الصوت-حامل بيانات مغناطيسية-اقراص تسجيل -ماكينات بيع الية-
االت تسجيل النقد -االت الحاسبة -اجهزه اخماد النيران بالفئة 5
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5353858

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/13 :
إسم طالب التسجيل :شركة دونجوان توجران الكترونكس تكنولجي كو .ال تي دي  -شركة ذات مسئولية
محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين
العنــــــــــــــــــوان 868 :شيدان ار دي  3 ،ار اندستريال اريا  ،جوزهو  ،شيجي تاون  ،دونجون سيتي
جوانجدون  ،بي ار  ،شينا
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5لعبة برامج الكمبيوتر مسجلة  ،أجهزة كمبيوتر لالستعمال الشخصي  ،أغشية
(صوتية)  ،معدات اتصاالت الشبكة ،أدوات مالحية  ،لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر
 ،فارة (ملحقات الكمبيوتر)  ،لبادات الفارة  ،كبائن لمكبرات الصوت  ،سماعات الرأس
الواردة في الفئة .5
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العالمة

5353895

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/83 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان
العنــــــــــــــــــوان :السودان  -الخرطوم  -شارع الحرية -تقاطع البلدية  -بناية سال سابقا
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير
الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات الوزن والقياس
واالشارة والمراقبة (االشراف) واالنقاذ والتعليم  ،اجهزة وادوات لوصل او فتح او
تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية  ،اجهزة تسجيل او ارسال او
نسخ الصوت او الصور  ،حامالت بيانات مغناطيسية  ،اقراص تسجيل  ،اقراص
مدمجة  ،اقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية واليات لالجهزة
التى تعمل بقطع النقود  ،االت تسجيل النقد  ،االت حاسبة ،معدات معالجة البيانات ،
اجهزة الكمبيوتر  ،برامج كمبيوتر  ،اجهزة اطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة فى
الفئة 5

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم 164121
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العالمة

5353863

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/83 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمه
طبقا لقوانين دوله السودان
العنــــــــــــــــــوان :السودان الخرطوم شارع الحرية تقاطع البلدية بناية سال سابقا
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االجهزة واالدوات العلميه والمالحيه والمساحيه واجهزة وادوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واالجهزة واالدوات البصريه واجهزة وادوات الوزن والقياس
واالشارة والمراقبه ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم  ,اجهزة وادوات لوصل او فتح او
تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقه الكهربائيه  ,اجهزة تسجيل او ارسال او
نسخ الصوت او الصور  ,حامالت بيانات مغناطيسيه  ,اقراص تسجيل  ,اقراص مدمجه
 ,اقر اص فيديويه رقميه وغيرها من وسائطالتسجيل الرقميه واليات لالجهزة التي تعمل
بقطع النقود  ,االت تسجيل النقد  ,االت حاسبه  ,معدات معالجه البيانات  ,اجهزة
الكمبيوتر  ,برامج كمبيوتر  ,اجهزة اطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم
5

:
االشتراطات
العالمه رقم 164121

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -العالمه مرتبطه مع

عدد  - 569ال 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

5353581

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/86 :
إسم طالب التسجيل :بنيفكس للتجارة والخدمات-ش ذات مسؤلية محدوده
العنــــــــــــــــــوان :عقار رقم  6516المجاوره السادسه  -مدينة المعراج  -البساتين -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5برامج كمبيوتر وبرمجيات للتحقق من بطاقات الوالء ،برمجيات لمعالجة
طلبات الشراء التجارية ،برمجيات كمبيوتر لمعالجة البيانات وبرمجيات إلنشاء وإدارة
وتحديث وتشغيل قواعد البيانات وبرمجيات التعرف الضوئي على شيفرات األعمدة
(باركود) وقارئات شيفرات األعمدة (باركود) ومسجالت البيانات وقارنات [معدات
معالجة البيانات] ومنصات برمجيات الكمبيوتر المسجلة أو القابلة للتنزيل فئة  5دون
غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5353598

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/86 :
إسم طالب التسجيل :شركة يوبيتك روبوتيكس كورب ال تي دي  -شركة ذات مسئولية محدوده تأسست
وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين
العنــــــــــــــــــوان 16 :تي اتش اند  88ان دي فلوور  ،بلوك سي ، 1ناشان  1باريك  ،ان اوو1551 .
اكسيو ان روود  ،نانشان ديستريكت  ،شينزهين  ،جوانجدونج  -الصين
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5برمجيات كمبيوتر (قابلة للتنزيل)  ،الروبوتات مع الذكاء االصطناعي،
ك اشفات األشعة تحت الحمراء  ،روبوتات المراقبة األمنية  ،لوحات إعالنات إلكترونية
 ،تعليم عن طريق إنسان آلي  ،األدوات المالحية  ،الهواتف المحمولة  ،طفايات الحريق
 ،كاميرات للتصوير الفوتوغرافي الواردة في الفئة .5
االشتراطات

:

 -التنازل عن حرف  tفى الوضع العادى

عدد  - 569ال 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

5356951

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/55 :
إسم طالب التسجيل :دي ميديا االعالميه ش.م.م  -شركه مساهمه مصريه
العنــــــــــــــــــوان :داخل المنطقه الحرة االعالميه  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع منتجات االفئه 5

االشتراطات
كال علي حدا

:

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -التنازل عن الحروف

عدد  - 569ال 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

5356695

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/11 :
إسم طالب التسجيل :أسامة حسين محمود وشريكته  -شركة اورجينال للحاسبات  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 16 :شارع أبو حيان التوحيدى  -الحى السابع  -مدينة نصر
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع منتجات الفئه 5

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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

5356838

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/16 :
إسم طالب التسجيل :سيرك دو سوليي كندا انك -شركة متحدة كندية
العنــــــــــــــــــوان 2655 :الشارع الثانى ,مونتريال كيبيك أتش  1زد  6أم 6كندا
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5الوسائط المس ّجلة مسبقا لتخزين ونسخ األصوات و/أو مقاطع الفيديو ،التي تقدم
الموسيقى و/أو عروض األداء المسرحية أو الدرامية ،تحديدا ، :أقراص الصوت،
أقراص الفيديو ،األقراص المضغوطة ،أقراص رقمية متعددة االستخدامات ،األقراض
المضغوطة التفاعلية ،أقراص الحاسوب ،سجالت الفونوجراف ،سجالت الفينيل ،أفالم
الصور المتحركة التي تعرض الموسيقى ،عروض األداء المسرحية أو الدرامية؛
الوسائط اإللكترونية والرقمية المس ّجلة مسبقا التي تعرض الموسيقى و/أو عروض
األداء المسرحية أو الدرامي ة؛ حافظات األقراص المضغوطة واألقراص الرقمية متعددة
االستخدامات؛ النظارات الشمسية وعلب النظارات الشمسية ؛ نظارات وعلب
للنظارات؛ مغناطيسات للتزيين؛ برمجات التسلية والتعليم ،تحديدا ، :برمجيات ألعاب
الحاسوب التفاعلية متعددة الوسائط ،البرمجيات متعددة الوسائط المس ّجلة على أقراص
مضغوطة وبأشكال أخرى للقراءة فقط والتي تعرض الترفيه و/أو التعليم في مجاالت
الموسيقى ،الدراما والفنون األخرى؛ بطاقات الخصم المشفّرة مغنطيسيا المستخدمة
للهواتف العا ّمة ،وسائط تسجيل األصوات والفيديو التي تضم الموسيقي و أو العروض
المسرحية و الدرامية ،تسجيالت الصوت الموسيقية القابلة للتحميل ،تسجيالت فيديو و
قابلة للتسجيل التي تضم العروض المسرحية و الدرامية ؛ الموسيقى القابلة للتحميل،
وسائط تسجيل األصوات والفيديو ؛ فأرات الحواسيب ومساند الفأرات؛ حقائب الحمل
واألغطية الواقية ألجهزة النداء اآللي ،الهواتف ،والمساعدات الشخصية الرقمية،
والحواسيب اللوحية العاملة باللمس ومشغالت ام بي 3؛ إكسسوارات تزيين الهواتف
الخلوية ،شواحن بطاريات الهواتف النقالة؛ تطبيقات الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية
العاملة باللمس؛ أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ سماعات الرأس ،سماعات
االذن؛ والمقاطع المرئية ،ألعاب الحاسوب واأللعاب اإللكترونية ،البرمجيات والبرامج؛

عدد  - 569ال 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

الصور الرقمية و القابلة للتحميل ،االحبال القصيرة لحمل االشياء علي الصدر.الواردة
بالفئه  5دون غيرها

عدد  - 569ال 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

5356268

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/16 :
إسم طالب التسجيل :شركة فيجور تريدنج  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 1 :ش احمد تيسير عمارات المروة مدينة نصر
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  5دون غيرها

عدد  - 569ال 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

5356552

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/16 :
إسم طالب التسجيل :باهر محمد حافظ منصور -مصر للسبورة الذكية  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 16 :ش محمد حسنين هيكل  -المندرة بحرى  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5السبورة االلكترونية بالفئة  5دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن بورد  draopعلى حدة

عدد  - 569ال 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 :

5356565

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/16 :
إسم طالب التسجيل :شركة ارقام االستثمارية التجارية  -شركة ذات مسؤليه محدوده تاسست وقائمة طبقا
لقوانين دولة السعودية
العنــــــــــــــــــوان :حي العليا  ،شارع العليا العام  ،الرياض  61691ص.ب ، 8326 .المملكه العربيه
السعوديه
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5تطبيقات الهاتف المحمول الواردة بالفئة رقم .5
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5359891

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعه رقم  165ب المنطقة الصناعية الثانية بالقطع ارقام  188/ 186/ 189بلوك
 38بالقطاع الثاني المنطقه الصناعيع االولي مدينه السادس من اكتوبر الجيزة
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5المكواة والراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات DldوNcp
و Ndpوشاشات بالزما وشاشات  Ncpللتليفزيون والكمبيوتروحوامل وإكسسوارات
شاشات  Dldو Ncpو Ndpوالبالزما وكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى
والفيديو والريسيفرات والحاسبات اآللية وأجزائها وكاسيت السيارة ولوازم
الكمبيوتروشاشات الكمبيوتروالبروجيكتور والهارديسك واسطوانات الكمبيوتروالسى
دى روم والفلوبى وكي بورد والماوس وسماعات األذن وسماعات الكمبيوتر
والهيد فون والسماعات الخارجية والميكروفونات وفيديو السى دى ومشغل أسطوانات
متعددة الوظائف -6Pd 9Pd-
 dDA,pid,Ncp -Pd 3وأجهزة إل DNDوأجهزة البالى ستيشن وكاميرات
التصويرالعادية والديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة وأجهزة المحمول
ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائي وفيش وأسالك
الكهرباء ولوحات توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية والوالعات الكهربائية وأجهزة
إطفاء الحريق والد ش ومستلزماته وجميع األدوات الكهربائية الواردة بالفئة  5دون
غيرها .
االشتراطات
الموضه بالنماذج

:

العالمة مرتبطة مع العالمة  - 426121منح الطالب حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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

5359898

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 165 :ب المنطقة الصناعية الثانية  -السادس من اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5المكواة والراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات  Dldوشاشات
بالزما وشاشات  Ncpللتليفزيون والكمبيوتر وحوامل وإكسسوارات شاشات Dld
والبالزما  Ncpوكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى والفيديو والريسيفرات
والحاسبات اآللية وأجزائها وكاسيت السيارة ولوازم الكمبيوتر وشاشات الكمبيوتر
والبروجيكتور والهارديسك واسطوانات الكمبيوتر والسى دى روم والفلوبى وكي بورد
والماوس وسماعات األذن وسماعات الكمبيوتر والهيد فون والسماعات الخارجية
والميكروفونات وفيديو السى دى ومشغل أسطوانات متعددة الوظائف 3-6Pd 9Pd-
 dDA,pid,Ncp -Pdوأجهزة إل DNDوأجهزة البالى ستيشن وكاميرات
التصويرالعادية والديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة وأجهزة المحمول
ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائي وفيش وأسالك الكهرباء ولوحات
توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية والوالعات الكهربائية وأجهزة إطفاء الحريق
والدش ومستلزماته وجميع األدوات الكهربائية الواردة بالفئة  5دون غيرها .

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن هاى
:
االشتراطات
الين  LGIL HGIHكال على حدى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5359892

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعة رقم 165ب المنطقة الصناعية الثانية بالقطع ارقام  188 / 186 / 189بلوك
 38بالقطاع الثانى المنطقة الصناعية االولى مدينة السادس من اكتوبر
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5المكواة والراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات DldوNcp
و Ndpوشاشات بالزما وشاشات  Ncpللتليفزيون والكمبيوتروحوامل وإكسسوارات
شاشات  Dldو Ncpو Ndpوالبالزما وكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى
والفيديو والريسيفرات والحاسبات اآللية وأجزائها وكاسيت السيارة ولوازم
الكمبيوتروشاشات الكمبيوتروالبروجيكتور والهارديسك واسطوانات الكمبيوتروالسى
دى روم والفلوبى وكي بورد والماوس وسماعات األذن وسماعات الكمبيوتر
والهيد فون والسماعات الخارجية والميكروفونات وفيديو السى دى ومشغل أسطوانات
متعددة الوظائف -6Pd 9Pd-
 dDA,pid,Ncp -Pd 3وأجهزة إل DNDوأجهزة البالى ستيشن وكاميرات
التصويرالعادية والديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة وأجهزة المحمول
ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائي وفيش وأسالك
الكهرباء ولوحات توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية والوالعات الكهربائية وأجهزة
إطفاء الحريق والد ش ومستلزماته وجميع األدوات الكهربائية الواردة بالفئة  5دون
غيرها .
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة
:
االشتراطات
بالعالمة رقم  - 426121التنازل عن سوبر كالس  ssdlo reassكال على حدى
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5359685

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/89 :
إسم طالب التسجيل :نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
دولة االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده رقم  6الطابق  ،3منطقه البوابه المبنى  ،8مركز دبى المالى العالمى ص.ب.
 ، 956982دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس
واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم  ,أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو
تحويل أو تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ,أجهزة تسجيل أو ارسال أو
نسخ الصوت أو الصور  ,حامالت بيانات مغناطيسية  ,أقراص تسجيل  ,أقراص
مدمجة ،أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية وآليات لالجهزة
التي تعمل بقطع النقود ,آالت تسجيل النقد  ,آالت حاسبة  ,معدات معالجة البيانات ,
أجهزة الكمبيوتر  ،برامج كمبيوتر ،آجهزة إطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة في
الفئة .5
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5359928

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/82 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  --شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 165 :ب المنطقة الصناعية الثانية  -الساس من اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5المكواة والراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات  pldوشاشات
بالزما وشاشات  Ncpللتليفزيون والكمبيوتر وحوامل وإكسسوارات شاشات pld
والبالزما و lcpوكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى والفيديو والريسيفرات
والحاسبات اآللية وأجزائها وكاسيت السيارة ولوازم الكمبيوتر وشاشات الكمبيوتر
والبروجيكتور والهارديسك واسطوانات الكمبيوتر والسى دى روم والفلوبى وكي بورد
والماوس وسماعات األذن وسماعات الكمبيوتر والهيد فون والسماعات الخارجية
والميكروفونات وفيديو السى دى ومشغل أسطوانات متعددة الوظائف -P 9Pd-6d
 dDA,pid,Ncp - 3Pdوأجهزة إل DNDوأجهزة البالى ستيشن وكاميرات
التصويرالعادية والديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة وأجهزة المحمول
ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائي وفيش وأسالك الكهرباء ولوحات
توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية وأجهزة إطفاء الحريق والد ش ومستلزماته وجميع
األدوات الكهربائية الواردة بالفئة  5دون غيرها .

االشتراطات

:

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

العالمة

5359598

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/51 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة -
شركة سودانية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الحرية  -تقاطع البلدية  -بناية سال سابقا  -الخرطوم  -السودان
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5أجهزة إنذار صوتية ،محوالت كهربائية ،أجراس إنذار كهربائية ،أجهزة
إنذار ،بطاريات أنود/بطاريات ذات جهد عالي ،أجهزة إنذار ضد السرقة ،أجهزة تعليم
سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،أجهزة تعليم سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،بطاريات
كهربائية للمركبات/مراكم كهربائية للمركبات ،بطاريات لإلضاءة ،بطاريات كهربائية،
كبالت كهربائية ،آالت حاسبة ،آالت تسجيل النقد ،مفاتيح خاليا [كهرباء]  /مخفضات
[كهربائية] ،أدوات إقفال الدارات الكهربائية ،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ،كبالت
متحدة المحور ،ملفات كهربائية ،آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ،مج ّمعات
كهربائية ،أجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي ،مبدِّالت التيار الكهربائي،برامج
كمبيوتر مسجلة ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل]،
أجزاء الكمبيوتر ،أجهزة كمبيوتر ،موصالت كهربائية ،وصالت للخطوط الكهربائية،
محوالت كهربائية،
وصالت [كهربائية] ،مالمسات كهربائية ،لوحات تحكم [كهربائية]ّ ،
أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،قارنات كهربائية /وصالت كهربائية ،أغطية
مقومات التيار الكهربائي ،أجهزة معالجة البيانات ،كواشف،
للمخارج الكهربائيةّ ،
إطارات صور رقمية ،أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة ،صناديق
توزيع [كهربائية] ،لوحات توزيع [كهربائية] ،وحدات توزيع [كهربائية] ،أجراس
كهربائية لألبواب ،أنابيب [كهربائية] ،مواسير أسالك كهربائية ،مواد مصادر الكهرباء
الرئيسية [أسالك وكبالت] ،أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،بطاقات
بيانية إلكترونية للبضائع ،لوحات إعالنات إلكترونية ،أجهزة كمبيوتر ،مكثفات،
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موصالت كهربائية ،وصالت للخطوط الكهربائية ،وصالت [كهربائية] ،لوحات تحكم
محوالت كهرب ائية ،أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،عدادات
[كهربائية]ّ ،
مقومات التيار
/أجهزة قياس ،أغطية للمخارج الكهربائية ،أغطية للهواتف الذكيةّ ،
الكهربائي ،مصابيح للغرف المظلمة [للتصوير الفوتوغرافي] ،أنظمة الكترونية للتحكم
بالوصول ألبواب متشابكة ،سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية ،سالسل مفاتيح إلكترونية
بوصفها أجهزة تحكم عن بعد ،بطاقات الدخول االلكترونيةُ ،معادِالت [أجهزة صوتية]،
أجهزة إطفاء الحريق ،مصابيح و ّماضة [للتصوير الفوتوغرافي] ،خيوط تمييز لألسالك
الكهربائية ،أغلفة تمييز لألسالك الكهربائية ،أجهزة كهربائية لإلشعال عن بعد ،دارات
متكاملة ،أقفال كهربائية ،صناديق توصيل [كهربائية]ُ ،جلَبْ توصيل للكبالت
الكهربائية ،أجهزة ومعدات إنقاذ ،كوابح إضاءة ،وسائط تخزين بيانات مغناطيسية،
مشفرات مغناطيسية ،أجهزة قياس ،أدوات قياس كهربائية ،أدوات قياس ،بطاقات ذاكرة
ِّ
ألجهزة ألعاب الفيديو ،أجهزة مراقبة كهربائية ،شاشات عرض [أجزاء كمبيوتر]،
برامج مراقبة [برامج كمبيوتر] ،أجهزة وأدوات مالحية ،أدوات مالحية ،ثقوب مراقبة
[عدسات مكبرة] لألبواب ،صفائح للبطاريات ،حاسبات جيب ،طابعات تستخدم مع
أجهزة الكمبيوتر ،معالجات [وحدات معالجة مركزية] /وحدات معالجة مركزية
[معالجات] ،شاشات عرض ،أزرار كبّاسة لألجراس ،هواتف السلكية ،أجهزة تنظيم
كهربائيةُ ،رحـِّالت كهربائية ،منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية،
أجهزة تحكم عن بعد ،مقاومات كهربائية ،أجهزة تنفس لترشيح الهواء ،إشارات ضوئية
أو آلية للطرق ،أجهزة مالحية لألقمار الصناعية ،شبه موصالت ،أغلفة للكبالت
الكهربائية ،أجراس إشارة ،فوانيس إشارة ،إشارات مضيئة أو آلية ،إشارات آلية،
إشارات ضوئية ،قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية] ،بطاريات
شمسية ،ألواح شمسية إلنتاج الكهرباء ،أجهزة نقل الصوت ،أجهزة تسجيل الصوت،
أجهزة نسخ الصوت ،منظمات إضاءة المسرح ،كبالت تشغيل للمحركات ،لوحات
مفاتيح كهربائية ،صناديق مفاتيح [كهربائية] ،مفاتيح كهربائية ،عدادات سيارات
األجرة ،أسالك هواتف ،قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد ،طرفيات توصيل [كهربائية]،
أجهزة كهربائية لمنع السرقة ،مفاتيح زمنية أتوماتيكية ،محوالت [كهربائية]،
ترانزستورات [إلكترونية] ،مر ِسالت [لإلتصال عن بُعد] ،أجهزة إرسال [لإلتصال عن
بُعد] ،أجهزة استقبال وإرسال ،أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو ،أشرطة فيديو ،عدسات
كاميرا فوتوغرافية ،موصالت أسالك [كهربائية] ،أسالك كهربائية بالفئة 5
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -تعهد مالك العالمة:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة  -التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

53

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5359585

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/51 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة -
شركة سودانية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الحرية  -تقاطع البلدية  -بناية سال سابقا  -الخرطوم  -السودان
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5أجهزة إنذار صوتية ،محوالت كهربائية ،أجراس إنذار كهربائية ،أجهزة
إنذار ،بطاريات أنود/بطاريات ذات جهد عالي ،أجهزة إنذار ضد السرقة ،أجهزة تعليم
سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،أجهزة تعليم سمعية وبصرية ،أجهزة وزن ،بطاريات
كهربائية للمركبات/مراكم كهربائية للمركبات ،بطاريات لإلضاءة ،بطاريات كهربائية،
كبالت كهربائية ،آالت حاسبة ،آالت تسجيل النقد ،مفاتيح خاليا [كهرباء]  /مخفضات
[كهربائية] ،أدوات إقفال الدارات الكهربائية ،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ،كبالت
متحدة المحور ،ملفات كهربائية ،آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ،مج ّمعات
كهربائية ،أجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي ،مبدِّالت التيار الكهربائي،برامج
كمبيوتر مسجلة ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل]،
أجزاء الكمبيوتر ،أجهزة كمبيوتر ،موصالت كهربائية ،وصالت للخطوط الكهربائية،
محوالت كهربائية،
وصالت [كهربائية] ،مالمسات كهربائية ،لوحات تحكم [كهربائية]ّ ،
أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،قارنات كهربائية /وصالت كهربائية ،أغطية
مقومات التيار الكهربائي ،أجهزة معالجة البيانات ،كواشف،
للمخارج الكهربائيةّ ،
إطارات صور رقمية ،أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة ،صناديق
توزيع [كهربائية] ،لوحات توزيع [كهربائية] ،وحدات توزيع [كهربائية] ،أجراس
كهربائية لألبواب ،أنابيب [كهربائية] ،مواسير أسالك كهربائية ،مواد مصادر الكهرباء
الرئيسية [أسالك وكبالت] ،أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات ،بطاقات
بيانية إلكترونية للبضائع ،لوحات إعالنات إلكترونية ،أجهزة كمبيوتر ،مكثفات،
موصالت كهربائية ،وصالت للخطوط الكهربائية ،وصالت [كهربائية] ،لوحات تحكم
محوالت كهربائية ،أسالك نحاس معزولة ،هواتف السلكية ،عدادات
[كهربائية]ّ ،
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مقومات التيار
/أجهزة قياس ،أغطية للمخارج الكهربائية ،أغطية للهواتف الذكيةّ ،
الكهربائي ،مصابيح للغرف المظلمة [للتصوير الفوتوغرافي] ،أنظمة الكترونية للتحكم
بالوصول ألبواب متشابكة ،سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية ،سالسل مفاتيح إلكترونية
بوصفها أجهزة تحكم عن بعد ،بطاقات الدخول االلكترونيةُ ،معادِالت [أجهزة صوتية]،
أجهزة إطفاء الحريق ،مصابيح و ّماضة [للتصوير الفوتوغرافي] ،خيوط تمييز لألسالك
الكهربائية ،أغلفة تمييز لألسالك الكهربائية ،أجهزة كهربائية لإلشعال عن بعد ،دارات
متكاملة ،أقفال كهربائية ،صناديق توصيل [كهربائية]ُ ،جلَبْ توصيل للكبالت
الكهربائية ،أجهزة ومعدات إنقاذ ،كوابح إضاءة ،وسائط تخزين بيانات مغناطيسية،
مشفرات مغناطيسية ،أجهزة قياس ،أدوات قياس كهربائية ،أدوات قياس ،بطاقات ذاكرة
ِّ
ألجهزة ألعاب الفيديو ،أجهزة مراقبة كهربائية ،شاشات عرض [أجزاء كمبيوتر]،
برامج مراقبة [برامج كمبيوتر] ،أجهزة وأدوات مالحية ،أدوات مالحية ،ثقوب مراقبة
[عدسات مكبرة] لألبواب ،صفائح للبطاريات ،حاسبات جيب ،طابعات تستخدم مع
أجهزة الكمبيوتر ،معالجات [وحدات معالجة مركزية] /وحدات معالجة مركزية
[معالجات] ،شاشات عرض ،أزرار كبّاسة لألجراس ،هواتف السلكية ،أجهزة تنظيم
كهربائيةُ ،رحـِّالت كهربائية ،منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية،
أجهزة تحكم عن بعد ،مقاومات كهربائية ،أجهزة تنفس لترشيح الهواء ،إشارات ضوئية
أو آلية للطرق ،أجهزة مالحية لألقمار الصناعية ،شبه موصالت ،أغلفة للكبالت
الكهربائية ،أجراس إشارة ،فوانيس إشارة ،إشارات مضيئة أو آلية ،إشارات آلية،
إشارات ضوئية ،قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية] ،بطاريات
شمسية ،ألواح شمسية إلنتاج الكهرباء ،أجهزة نقل الصوت ،أجهزة تسجيل الصوت،
أجهزة نسخ الصوت ،منظمات إضاءة المسرح ،كبالت تشغيل للمحركات ،لوحات
مفاتيح كهربائية ،صناديق مفاتيح [كهربائية] ،مفاتيح كهربائية ،عدادات سيارات
األجرة ،أسالك هواتف ،قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد ،طرفيات توصيل [كهربائية]،
أجهزة كهربائية لمنع السرقة ،مفاتيح زمنية أتوماتيكية ،محوالت [كهربائية]،
ترانزستورات [إلكترونية] ،مر ِسالت [لإلتصال عن بُعد] ،أجهزة إرسال [لإلتصال عن
بُعد] ،أجهزة استقبال وإرسال ،أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو ،أشرطة فيديو ،عدسات
كاميرا فوتوغرافية ،موصالت أسالك [كهربائية] ،أسالك كهربائية بالفئة 5
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

55

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5356381

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينيسوتا  -الواليات المتحدة
االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول  -تي بي اس  3169 -مينيا بوليس  -مينيسوتا  -99653الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5سماعات االذن؛ سماعات األذن إللغاء الضوضاء؛ إكسسوارات سماعات
األذن ،تحديدا :وسائد سماعات األذن وعلب سماعات األذن ومخمدات الصوت
لسماعات األذن؛ شواحن البطاريات؛ علب وإكسسوارات النظارات ،تحديدا :األشرطة
وأربطة التعليق على العنق والسالسل؛ أمتعة وحقائب الشحن؛ سماعات األذن الداخلية؛
موازين األمتعة؛ محوالت ووصالت الكهرباء؛ محاور الشحن ومخازن الطاقة؛ حقائب
صا لتنظيم اإللكترونيات والملحقات الخاصة
حمل آالت التصوير؛ الحقائب المعدة خصي ً
بها؛ أغطية الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ حقائب الحواسيب الشخصية المحمولة
باليد؛ محددات المواقع والمتتبعات لألمتعة؛ السماعات وآالت اإلشارات العشوائية ذات
الكثافة المتساوية المحمولة .الواردة بالفئة رقم  5دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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العالمة

5356913

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/12 :
إسم طالب التسجيل :تونجواي سوالر (خفي) كو .ال تي دي  -شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفه وقائمة
طبقا لقوانين دولة الصين
العنــــــــــــــــــوان :رقم  - 222تشانغنينغ رود  -هاى  -تك ديستركه  -خفى  -انهوى  -الصين
فئـــات العــــــالمة:

5
مقومات عكسية [كهربائية] ،أجهزة تنظيم الحرارة ،أجهزة كهربائية ِلتبديل
الفئة ِ ّ - 5
ا لتيار الكهربائي ،بطاريات شمسية ،بطاريات كهربائية ،صناديق توزيع [كهربائية]،
لوحات توزيع [كهربائية] ،دواليب توزيع [كهربائية] ،أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم
عن بعد بنقاط السكك الحديدية ،منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية،
مقومات التيار الكهربائي ،صناديق توصيل [كهربائية] ،أجهزة
أجهزة تحكم عن بعدّ ،
المودم.الواردة بالفئة رقم 5

االشتراطات

:

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى
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العالمة

5356836

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة عمرو عبد الله اسماعيل على وشريكة  -العبيدى للتجارة واالستيراد والتصدير
والتوكيالت التجارية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :قطعه رقم  136المنطقه الصناعيه  2dمدينة العاشر من رمضان  -الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االدوات الكهربائيه الوارده بالفئه رقم 5
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العالمة

5358853

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/59 :
إسم طالب التسجيل :شنت لالستثمار الصناعي  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :سبرباي  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -مركز طنطا  -الغربية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5المفاتيح و البرايز و الترانسات و الدواية و لوحات التوزيع الكهربائية و سلك
الكهرباء و اوشاش مفاتيح الكهرباء و الشاسية و السداده و االجهزه و االدوات
الكهربائية لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائية
الوارده بالفئة 5

 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  - 161164التنازل عن الحروف كال على حدى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352596

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/18 :
إسم طالب التسجيل :سينتانا اديوكيشن ال ال سي شركه ذات مسئولية محدوده تاسست وقائمه طبقا لقوانين
واليه ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان 651 :ان .ميتشيجن افيه -سويت -3355شيكاغو -الينويس  -65611الواليات المتحده
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5برامج قابلة للتحميل ومسجلة مسبقًا الستخدامها في مجال تصميم وإدارة
البرامج التعليمية ،البرامج التعليمية القابلة للتحميل والمسجلة مسبقًا والتي تتميز
بالتدريس في التعليم بعد الثانوي ،التدريس في التعليم الجامعي ،تحليل بيانات الطالب،
ولربط الطالب بخدمات الدعم والخدمات المهنية الواردة في الفئة .55
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقيه
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العالمة

5352635

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/86 :
إسم طالب التسجيل :العربية المتحدة للتجارة والتوزيع  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 2 :ش محمد مقلد  -متفرع من مصطفى النحاس  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5سماعات الصوت والصب ووفر بالفئة رقم 5

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352216

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/86 :
إسم طالب التسجيل :ان ال يو برودكتس ال.ال.سي  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 8251 :ان ثانكسجيفينج واى  ،اس تى اى  ، 355ليهى  ،اوتاه  ،26الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5الكاميرات الالسلكية،كاميرات تفعيل الحدث كهربائية أو مجسات كهربائية
للصوت والحركة والرطوبة والحرارة والضوء وأجهزة راديو للطقس ،شواحن ألجهزة
الموبايل ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لألمن واألمان وتطبيقات أخرى لمراقبة والتحكم
في المنزل والمكتب ،نظام حماية المنول ،يشمل حماية الكاميرات ومجسات للحركة
وإنذارات ومنتجات المراقبة بالفيديو اإللكترونية خاصة المكونات اإللكترونية لنظام
األمن ،أغطية وحقائب حماية للهواتف المحمولة ،وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،و
الكمبيوتر اللوحي ،والساعات الذكية،و مشغل وسائط محمول ،حاميات للشاشات
العرض لتوفير الظل والخصوصية خاصة لألجهزة اإللكترونية خصوصا ً الهواتف
المحمولة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،و الكمبيوتر اللوحي،و مشغل وسائط
محمولوالساعات الذكية ،واقيات الشاشة تتكون من األكريليك المخفف والزجاج
والبالستيك لإلستخدام مع األجهزة اإللكترونية المحمولة ،األفالم البالستيكية المجهزة
المعروفة باسم الجلود لتغطية وحماية اإللكترونية المحمولة ،خاص ٍة الهواتف المحمولة،
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ،و الكمبيوتر اللوحي،و مشغل وسائط محمول ،والساعات
الذكية ،ملحقات االتصال لألجهزة اإللكترونية المتنقلة خاصةً المواصالت الكهربائة
وكابالت الطاقة ومحوالت الطاقة ،كابالت الصوت ،بطاريات قابلة إلعادة الشحن،
كابالت للشحن ،حامالت للشحن ،محوالت السيارات ،محوالت الجدار،وشواحن
البطارية  ،كل ما سبق لالستخدام في اتصال مع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر
اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة والساعات الذكية ؛
صا لألجهزة
ملحقات لألجهزة اإللكترونية المحمولة  ،وهي شارات تم تكييفها خصي ً
اإللكترونية الشخصية  ،أي الهواتف المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة والساعات
الذكية في الفئة .55
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العالمة

5352565

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/35 :
إسم طالب التسجيل :شركة سكريبس نتوركس ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 5881 :شيريل بولفارد كنوكسفيل  ،تينس  ، 38538الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5مشغّالت أقراص فيديو  DNDSجميعها تعرض المواضيع ذات االهتمام
البشري العام؛ أوساط رقمية ،تحديداً ،مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا قابلة للتنزيل ،مقاطع
صوتية مسجلة مسبقًا ،نصوص ورسومات موجودة في حاسبات شخصية إلكترونية
وأجهزة السلكلية محمولة باليد ،جميعها تعرض مواضيع ذات االهتمام البشري العام؛
م حتوى صوتي ومرئي وصوتي مرئي قابل للتنزيل متوفر من حاسوب وشبكات
اتصاالت تعرض برامج تليفزيونية وتسجيالت فيديو جميعها تعرض المواضيع ذات
االهتمام البشري العام؛ برمجيات حاسوب مخصصة لالستخدام في معالجة وإرسال
واستقبال وتنظيم وتناول وعرض ومراجعة ونسخ وتدفق محتوى صوتي ومرئي
ووسائط متعددة يتضمن ملفات نصية وبيانات وصور وملفات صوتية ومرئية وصوتية
مرئية جميعها تعرض مواضيع ذات االهتمام البشري العام؛ برمجيات حاسوب
مخصصة للتحكم في تشغيل األجهزة الصوتية وأجهزة الفيديو ولعرض والبحث عن
و/أو تشغيل المحتوى الصوتي والمرئي والتليفزيوني واألفالم والصور الرقمية األخرى
ووسائط متعددة أخرى؛ برمجيات حاسوب مخصصة للترفيه التفاعلي ،مما يسمح
للمستخدمين بتخصيص عرض وسماع وتشغيل تجربة من خالل اختيار وتنظيم عرض
وأداء العناصر الصوتية والمرئية والصوتية المرئية؛ برمجيات قابلة للتنزيل مخصصة
ألجهزة المحمولة؛ برمجيات حاسوب مخصصة لالستخدام في معالجة وإرسال واستقبال
وتنظيم وتناول وعرض ومراجعة ونسخ وتدفق محتوى صوتي ومرئي ووسائط متعددة
يتضمن ملفات نصية وبيانات وصور وملفات صوتية ومرئية وصوتية مرئية الواردة
بالفئة .55

عدد  - 569ال 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

5355526

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/51 :
إسم طالب التسجيل :جينرال للمعدات الفوتوغرافية ش.ز.م.م  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 8 :ش الوادى الجديد  -من ش المسابك  -امبابة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5مستلزمات الكاميرات واكسسواراتها والبراويز بالفئة رقم 5

عدد  - 569ال 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 :

5355832

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/13 :
إسم طالب التسجيل :االوسمة الرقمية بادجويل  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :غرفة بالدور االرضى اخر شمال المدخل الرئيسى وامام السلم الداخلى بالعقار الكائن
بالدور االرضى بالعقار رقم  8شارع وادى النيل  -العجوزة  -المهندسين  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5موبايل ابلكيشن وتطبيقات وموبايل بالفئة رقم 5
االشتراط ات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5655523

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/18 :
إسم طالب التسجيل :فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 88355 :ويست  11مايل رود  -ساوث فيلد  -ام اى  62536الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية والفوتوغرافية والسينمائية
والبصرية وللوزن وللقياس وإلرسال اإلشارات وللفحص (اإلشراف) ولإلنقاذ وللتعليم؛
األجهزة واألدوات لتوصيل وتشغيل وتحويل وتجميع وتنظيم أو التحكم بالكهرباء؛
األجهزة لتسجيل أو إرسال أو نسخ األصوات أو الصور؛ ناقالت البيانات المغناطيسية
وأقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل
الرقمية األخرى؛ اآلليات لألجهزة العاملة بالقطع النقدية؛ مسجالت النقد؛ اآلالت
الحاسبة ومعدات معالجة البيانات والحواسيب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة مكافحة
الحرائق و جميع المنتجات في الفئة 5دون غيرها
االشتراطات

:

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5655528

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/18 :
إسم طالب التسجيل :فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 88355 :ويست  11مايل رود  -ساوث فيلد  -ام اى  62536الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية والفوتوغرافية والسينمائية
والبصرية وللوزن وللقياس وإلرسال اإلشارات وللفحص (اإلشراف) ولإلنقاذ وللتعليم؛
األجهزة واألدوات لتوصيل وتشغيل وتحويل وتجميع وتنظيم أو التحكم بالكهرباء؛
األجهزة لتسجيل أو إرسال أو نسخ األصوات أو الصور؛ ناقالت البيانات المغناطيسية
وأقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل
الرقمية األخرى؛ اآلليات لألجهزة العاملة بالقطع النقدية؛ مسجالت النقد؛ اآلالت
الحاسبة ومع دات معالجة البيانات والحواسيب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة مكافحة
الحرائق و جميع المنتجات في الفئة 5دون غيرها
تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها  -منح الطالب حق خاص علي
:
االشتراطات
االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5655896

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/88 :
إسم طالب التسجيل :زد تى اى كوربوريشن  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :زد تى اية الزا كيجى روود ساوث هاى  -تك اندستريال بارك نانشان دستركت
شينزنهين الصين
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5الهواتف المحمولة وملحقاتها ،الهواتف الخلوية وملحقاتها ،الهواتف الذكية
وملحقاتها ،التطبيقات والبرامج القابلة للتنزيل علي الهواتف المحمولة وجميع هذة
المنتجات واردة بالفئة  5وال ترد ضمن فئات اخرى.
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  161224وغيرها

عدد  - 569ال 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

5655856

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/82 :
إسم طالب التسجيل :محمد سليم فهمى سليم  -المؤسسه االسالميه لتجاره وتوزيع البطاريات واالطارات -
فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الشيخ ابو حماد  -ملك /سليم فهمى سليم  -مركز ابو حماد  -الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5بطاريات السيارات بالفئة  5دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 878628وغيرها

عدد  - 569ال 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

5651638

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/11 :
إسم طالب التسجيل :بريتش تليكوميونيكيشنز بابليك ليمتد كومباني  -شركة عامة محدودة مؤلفة وفقا لقوانين
انجلترا
العنــــــــــــــــــوان 21 :نيوجات ستريت  ،لندن اي سي ايه -1اية  8-اية جية  ،انجلترا
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5أجهزة ومعدات اإلتصال ,األجهزة والمعدات االتصاالت السلكية و الالسلكية,
أجهزة ومعدات االتصاالت المحمولة؛
أجهزة ومعدات للتسجيل ,إرسال ,استقبال ,معالجة ,استرجاع ,نسخ ,تعديل ,عرض
التحليل و طباعة األصوات ,الصور و/او البيانات ,قطع الغيار والتجهيزات الخاصة
باالتصاالت ,أجهزة ومعدات االتصاالت السلكية و الالسلكية و االتصاالت المحمولة؛
برامج الكمبيوتر لتمكين البحث عن البيانات؛ جهاز اتصال البيانات؛ جهاز إتصال
األقمار صناعية؛ برامج الكمبيوتر و أجهزة االتصاالت السلكية و الالسلكية لتمكين
االتصال بقواعد البيانات واإلنترنت؛ المعامالت المالية اإللكترونية وأجهزة وأدوات
التداول اإللكترونية؛ أجهزة ومعدات االتصاالت الرقمية؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛
أنظمة الكمبيوتر؛ كمبيوتر محمول ،كمبيوتر متنقل؛ كابالت؛ ملحقات الكابالت؛
التجهيزات و اإلنهاءات؛ معدات الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر والبرامج الثابتة في
الهواتف المحمولة مما يتيح تشغيل وتنزيل تطبيقات البرامج؛
العاب الكترونيه ,موسيقى ,نغمات ,شاشات توقف وخلفيات؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر
القابلة للتحميل؛ أجهزة استماع ومراقبة؛ برامج الكمبيوتر ألجهزة ومعدات االتصاالت
السلكية والالسلكية؛ برامج مضادات الفيروسات؛ رمز مؤذي و برنامج فحص
المحتوى؛ برامج أمان الكمبيوتر؛ أجهزة وبرامج الكمبيوتر لتوفير برامج الحماية ,يتم
توفير كل شيء من اإلنترنت أو عبر اإلنترنت من قواعد البيانات؛ برامج الكمبيوتر
المتعلقة بإدارة المخاطر ,حماية األعمال ,إدارة المعلومات و التحليل الذكي لألعمال

عدد  - 569ال 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

بالفئة 5
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  26417وغيرها

عدد  - 569ال 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

5651819

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/18 :
إسم طالب التسجيل :المؤسسة االسالمية لتجارة وتوزيع البطاريات واالطارات  -محمد سليم فهمى سليم -
فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش الشيخ ابو حماد بندر ابو حماد الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5بطاريات السيارات فئة  5دون غيرها

:
االشتراطات
 161121وغيرها

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -العالمة مرتبطة مع العالمة

عدد  - 569ال 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

5651251

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :احمد صبري حسن عبد الخالق البرهنتوشي  -فرد مصري الجنسيه
العنــــــــــــــــــوان :شها بملك /ابراهيم احمد عبد المجيد السيد مركز المنصورة الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع منتجات الفئة رقم 5

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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

5651216

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :احمد صبري حسن عبد الخالق البرهنتوشي  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شها بملك /ابراهيم احمد عبد المجيد السيد مركز المنصورة الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع منتجات الفئة رقم 5

عدد  - 569ال 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

5658998

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/86 :
إسم طالب التسجيل :شركة جونيبر نتويركس  ،انك  -شركة متحدة امريكيه
العنــــــــــــــــــوان 1133 :إنوفشن واى سنيفال الواليات المتحدة األمريكية
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5أجزاء الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر  ،أي برامج نظام التشغيل ؛ برامج
الكمبيوتر  ،وهي برامج نظام التشغيل لخدمات إدارة جهاز التوجيه ؛ أجهزة وبرامج
الكمبيوتر الخاصة بالربط البيني وإنشاء وإدارة وتأمين ومراقبة والتحكم والتشغيل
واالفتراض األمثل وتحسين وتكوين ونشر والحفاظ على والوصول إلى واستكشاف
بروتوكوالت إدارة جهاز التوجيه والبنية التحتية للشبكات والشبكات المحلية والعريضة
والعالمية ؛ أجهزة وبرامج الكمبيوتر الخاصة بالتوجيه والتبديل ونقل ومعالجة وتصفية
وتحليل وتأمين وتخزين البيانات أو الفيديو أو الصوت أو الحزم أو أشكال االتصاالت
األخرى ؛ برنامج كمبيوتر لتوفير وظائف األمان في الشبكات  ،مثل توفير فالتر جدار
الحماية  ،والتحكم في الوصول  ،والشبكات الخاصة االفتراضية ( ، )NPWوقابلية
التشغيل البيني مع بروتوكوالت أمان جهاز التوجيه وال حماية من اقتحام الشبكة
والفيروسات ؛ برامج الكمبيوتر  ،وهي منصة تطبيق الشبكة المفتوحة لتطوير تطبيقات
الشبكة ونشرها واختبارها وتكوينها ومراقبتها واستضافتها ؛ برنامج نظام التشغيل
لتطبيقات برامج الكمبيوتر ويسهل التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية
األخر ى عبر شبكات المؤسسة ؛ برامج الكمبيوتر الستخدامها في الوصول إلى
المعلومات والتنقل فيها وتصفحها ونقلها وتوزيع برامج الكمبيوتر وعرضها ؛ برامج
الكمبيوتر الستخدامها في الوصول إلى األنظمة األساسية لشبكة الكمبيوتر وعرضها ؛
تطبيق برنامج كمبيوتر قابل للبرمجة لألجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة
الفيديو األخرى ؛ برامج الكمبيوتر إلدارة الشبكة فئة  5دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطلب حق اسبقية

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

75

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5653569

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :راديو محمد طلعت  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 36 :شارع عبد العزيز  -الموسكى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 5

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - 188212التنازل عن الحروف كال على
:
االشتراطات
حدى  -التنازل عن مقطع العالمة هوم  LMOHعلى حدى

عدد  - 569ال 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

5653563

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :حمدي سيد احمد عوض حجازي -افراد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :كفر الدغايده  -مركز زفتى  -الغر بيه  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واالدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس
واإلشارة وا لمراقبة ( اإلشراف ) واإلنقاذ والتعليم وأجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية وأجهزة تسجيل أو إرسال أو
نسخ الصوت أو الصور وحامالت بيانات مغناطيسية أقراص تسجيل و ماكينات بيع آلية
وآليات لإلجهزة التى تعمل بقطع النقد وآالت تسجيل النقد وآالت حاسبة معدات وأجهزة
كمبيوتر لمعالجة البيانات وأجهزة إخماد النيران وكافة المنتجات الواردة بالفئة ()5دون
غيرها

االشتراطات
على حدة

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن الحروف أتش جى زد  L I Hكال

عدد  - 569ال 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

5653158

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :الفا للبصريات  -شركة ذات مسئولية محدوده
العنــــــــــــــــــوان :المحل رقم  - 188سيتي ستارز  -مدينة نصر  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 5

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن حرف
:
االشتراطات
ايه  aعلى حدى  -التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

78

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

5653663

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/59 :
إسم طالب التسجيل :ماجد احمد محمد وشركاة  -شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت
التجارية  -شركة توصية بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 61 :شارع نجيب الريحانى  -اسفل العقار رقم  - 1االزبكية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 5

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5653918

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/59 :
إسم طالب التسجيل :سبارك (شين زهين) تكنولوجي كو  ،.ليمتد  -شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة
طبقا لقوانين الصين
العنــــــــــــــــــوان 151/1 :إف  ،ويست بلوك  ،الوبينج هينجفانج اندستريال  ،تاون ،شينجى رود -،
يونجفينج كوميونيتى  ،شيشيانج ستريت  ،باوان ديستريكت  ،شينزهين سيتى ،
جوانجدونج بروفينس  ،الصين
فئـــات العــــــالمة5 :
الفئة  - 5تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل  ،برمجيات الحاسوب المسجلة ،
منصات (مواقع) برمجيات الحاسوب المسجلة أو القابلة للتنزيل  ،شواحن السجائر
االلكترونية  ،بطاريات السجائر االلكترونية .بالفئة 5

عدد  - 569ال 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

5656868

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :احمد طارق سعد زغلول وشركاه  -شركة بركات  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :عماره  5مشروع  - 85الحى الثامن  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

5
الفئة  - 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 5

عدد  - 569ال 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 :

5381681

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/59/83 :
إسم طالب التسجيل :النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 95 :ش  159المعادى -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئه  15دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 569ال 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 :

5326139

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/13 :
إسم طالب التسجيل :امير فتحى عبد العليم شويته وشريكه  -سمارت ميديكال  -منطقة حرة  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :بمساحة  1638م - 8داخل المنطقة الحرة العامة باالسماعيليه  -االسماعيليه
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جهاز تشخيص اغراض الحمل (اختبار حمل) الواردة بالفئة 15

عدد  - 569ال 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 :

5326163

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/13 :
إسم طالب التسجيل :جونسون اند جونسون  -شركه امريكيه
العنــــــــــــــــــوان :ون جونسون اندجونسون بالزا  ،نيو برونزويك  ،نيوجيرسى  52533الواليات المتحدة
االمريكية
فئـــات العــــــالمة15 :
الفئة  - 15خيوط الغرز الجراحيه مواد الغرز الجراحيه الخيوط الجراحيه بالفئه 15
االشتراطات

:

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 167822

عدد  - 569ال 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 :

5329598

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/85 :
إسم طالب التسجيل :ايفا لمستحضرات التجميل ش .م.م شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع ارقام  36-36-65بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الفئه 15

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5326992

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/85 :
إسم طالب التسجيل :شريف السيد محمد السعيد محمد اسماعيل _صاحب منشاة فردية باسم شريف لالستيراد
والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش التالتينى الجديد_كمال فرج _العمرانية_الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئة()15دون غيرها

االشتراطات
الطفل

:

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

عدد  - 569ال 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 :

5328553

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/13 :
إسم طالب التسجيل :شريف السيد محمد السعيد محمد اسماعيل  -شريف لالستيراد والتصدير-فرد مصري
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شارع التالتينى الجديد_كمال فرج _العمرانية_الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة 15

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -التنازل عن سمارت
:
االشتراطات
( ) sraotوعن بيبي (  ) aaabوعن البيان التجاري

عدد  - 569ال 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 :

5322618

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :سبيريت ميديكال كو كو ال تى دى -تشين كو ميديكال انسترومينت ال تى تى دي -
شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الطابق الثانى رقم  62القطاع  8طريق جيوداو حى لوزلو مدنيه نيوتيبي  8686تايون
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الفئة  15دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 569ال 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 :

5358188

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/81 :
إسم طالب التسجيل :الكون  ،انك  -شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا
العنــــــــــــــــــوان :رو لويس  -دى أفرى  ، 6سى اتش  1851 -فرايبورغ  ،سويسرا
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15اجهزة جراحية لالستخدام فى جراحات العيون بالفئة 15

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 822711

عدد  - 569ال 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 :

5353153

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/13 :
إسم طالب التسجيل :شركة ايفا لمستحضرات التجميل  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع ارقام  36-36-65بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الفئة  15دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن الحروف دى اى واى  Y G Dكال على حدة

عدد  - 569ال 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 :

5356886

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما"  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 186 :شارع السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الفئة  15دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5358691

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/58 :
إسم طالب التسجيل :ايلي ليلي اند كومبانى  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية انديانا
العنــــــــــــــــــوان :ليلى كوربوريت سنتر  -انديانابوليس  -انديانا  -الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15اجهزة طبية العطاء االنسولين تحتوى على انسولين الواردة بالفئة  15دون
غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5358286

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/55 :
إسم طالب التسجيل :مديكال كومبوننتس  ،انك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كومنولث
بنسلفانيا  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1655 :ديلب درايف  ،هارليسفيلي  ،بي ايه  - 15632الواليات المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15قثاطر الواردة في الفئة رقم .15

عدد  - 569ال 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 :

5358282

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/55 :
إسم طالب التسجيل :مديكال كومبوننتس  ،انك  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كومنولث
بنسلفانيا  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1655 :ديلب درايف  -هارليسفيلي  -بي ايه  - 15632الواليات المتحده االمريكيه
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15قثاطر ،مجموعات قثاطر التي تتكون من قثاطر  ،محاور قابلة لإلزالة،
أغ طية حقن ،أسالك دليلية ،مدخال إبر  ،مشارط ،أدوات الشق ،أدوات إدخال بغمد قابلة
لإلزالة ،قلم دقيق ،موسعات األوعية ،مجموعات التمدد الشرياني ،المشابك الواردة في
الفئة .15

عدد  - 569ال 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 :

5352529

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/35 :
إسم طالب التسجيل :عصام على محمود فهمى  -الشروق لتكنولوجيا االجهزة الطبية والعلمية  -فرد -
مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 98 :شارع  - 153المعادى
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15االجهزة الطبية الواردة بالفئة رقم 15

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -تعهد مالك العالمة
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه  -التنازل عن حرف اس  Sعلى حدى

عدد  - 569ال 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 :

5655813

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :بي بوكس فور كيدز ديفيلوبمنت بتي ليميتد  -ش محدودة المسئوليه طبقا لقوانين استراليا
العنــــــــــــــــــوان :يونت  688 - 9سبرينجفايل روود  -مالجرايف فى اى سى  3185استراليا
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئه  15دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن حرف  aفى الوضع العادى على حدة

عدد  - 569ال 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 :

5655851

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/88 :
إسم طالب التسجيل :سعيد يوسف كامل وشريكتة  -جيم لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -شركة
تتضامن
العنــــــــــــــــــوان 6 :ى تقسيم اسماء فهمى  -ارض الجولف  -مدينة نصر الدور الثامن  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 15

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5363215

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/51/19 :
إسم طالب التسجيل :جى ار للتصنيع  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 88 :ش  191المعادى  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11االدوات الصحيه بالفئة  11دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال 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 :

5368682

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/12 :
إسم طالب التسجيل :جمال الدين حسن محمد  -فلكس للصناعات الكهربائية  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :باسوس  -القناطر الخيرية  -شارع الترعة الباسوسية الملغاة  -ابو المنجا  -ملك  /جمال
الدين حسن  -محافظة القليوبية
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11المنتجات الواردة بالفئة رقم 11

عدد  - 569ال 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 :

5368638

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/12 :
إسم طالب التسجيل :جمال الدين حسن محمد  -فلكس للصناعات الكهربائية  -فردي  -مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :باسوس  -القناطر الخيرية  -شارع الترعة الباسوسية الملغاة  -ابو المنجا  -ملك  /جمال
الدين حسن  -محافظة القليوبية
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11المنتجات الواردة بالفئة رقم 11

عدد  - 569ال 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 :

5368559

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/88 :
إسم طالب التسجيل :احمد عبد الفتاح محمود وشريكه محمود عبد الفتاح محمود  -شركة دهب لتشغيل
المعادن
العنــــــــــــــــــوان 98 :شارع بن بطوطه  -الليان  -اسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11خالط ومحابس وحنفيات بوصفها من التركيبات الصحية بالفئة 11

عدد  - 569ال 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 :

5389655

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/52/82 :
إسم طالب التسجيل :امازون تكنولوجيز انك  -شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا
العنــــــــــــــــــوان 615 :تيرى افنيو ان ’ سياتل ’ واشنطن  - 52155الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11اجهزة االضاءه والتدفئه وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهويه
وامدادات المياه المياه واالغراض الصحيه الكشافات واالضواء الكشافه واالناره
الجدران فئة  11دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة  624714وغيرها

عدد  - 569ال 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 :

5321615

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/88 :
إسم طالب التسجيل :ابانوب رومانى بولس غالى  -تاجر  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 85 :ش سوريا خلف  15رشدى  -سيدى جابر  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11االفران والبوتاجازات والثالجات والتكيفات والمراوح والسخانات الوارده
بالفئه  11دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5329886

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/58 :
إسم طالب التسجيل :شنت لالستثمار الصناعي شركه مساهمه مصريه وفقا لقانون  8لسنه  8518باصدار
قانون االستثمار والئحته
العنــــــــــــــــــوان :سبرباي  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -مركز طنطا  -محافظة الغربية
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11الل مبات الكهربائيه والكشافات الكهربائيه واجهزه االناره الكهربائيه والنجف
واالباليك الوارده بالفئه 11

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة بان الشكل الوارد بالعالمة مجرد شكل وليس حرف

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

104

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5329822

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/15 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركة مساهمة
مصرية
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش االسودان الدجور الثالث شقه - 19المهندسين -العجوزه  --الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11جميع منتجات الفئه  11دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5326686

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/15 :
إسم طالب التسجيل :سمير ترياق عيد باسيليوس /شركة التريا لالستثمارالصناعى والزراعى  -توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :القطعة رقم -6P-6P-6Pضمن قطعة االرض رقم  3فى المنطقة التوسعات الشمالية
وامتدادها بمدنية السادس من اكتوبر
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11اجهزة التكييف المنزلى  -التكييف المركزى بالفئة  11دون غيرها
االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5328956

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  189بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره الجديده
 u,edu, 189القاهره
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11جميع منتجات الواردةالفئة  11دون غيرها
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -التنازل عن كلمات العالمة والحروف
:
االشتراطات
كال على حدة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة

عدد  - 569ال 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 :

5328653

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  189بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره الجديده
(  - ) u,edu, 189القاهره
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 11
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -التنازل عن كلمات العالمة وعن

عدد  - 569ال 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 :

5325666

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/58 :
إسم طالب التسجيل :اشرف مصطفى كمال مرسى الجويلى  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان15 :شارع نوح افندى  -العطارين  -االسكندريه  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11اجهزه لألناره والتدفئه وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهويه
وامداد المياه واالغراض الصحيه وجميع المنتجات الوارده بالفئه 11

عدد  - 569ال 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 :

5355526

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/16 :
إسم طالب التسجيل :سمارت كوبر للصناعة  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :قطعة رقم  18 ، 11بقطاع الصناعات الحرفية بالتقسيم  186فدان  -ابو رواش  -قسم
كرداسة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11ادوات صحية ومحابس مياة بالفئة 11
االشتراطات

:

 -التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 569ال 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 :

5355893

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/83 :
إسم طالب التسجيل :هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  -شركة مساهمه جمهورية الصين الشعبية
العنــــــــــــــــــوان :رقم  999تشيانمو رود  -بينجيانغ ديستريكت  -هانغتشو  -جمهوريه الصين الشعبيه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11منشات ترشيح الهواء  -اجهزه تكييف الهواء  -اجهزه واالت تنقيه الهواء -
اجهزه تحليل الهواء  -اجهزه ومنشات لالضاءه  -صمامات ثرموستاتيه (اجزاء من
منشات تسخين) اجهزه واالت لتنقيه الماء بالفئة رقم 11

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5358151

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/88 :
إسم طالب التسجيل :قوانغدونغ فانوارد نيو اليكتريك كو ،.ال تي دي  -شركة ذات مسئولية محدوده
العنــــــــــــــــــوان :نمبر  ،13جياني ميد  -روود  ،شوندى هاى  -تيك اندستري ديقيلوبمينت زوون ،
رونغغوي  ،شوندى  ،فوشان  ،قوانغدونغ  -الصين
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11سخان المياه الغاز  ،سخانات المياه الكهربائية  ،سخان ماء شمسي  ،سخان
المياه عن طريق المضخة الحرارية  ،أجهزة الطبخ الغاز  ،أجهزة الطهي الكهربائية ،
أغطية شفط  ،فرن كهربائي  ،فرن غاز  ،فرن كهربائي مع موقد  ،فرن الغاز مع موقد
وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة  11وال ترد ضمن فئات اخرى.
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 671146

عدد  - 569ال 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 :

5359898

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :قطعة رقم 165ب المنطقة الصناعية الثانية بالقطع ارقام  188 / 186 / 189بلوك 38
بالقطاع الثانى المنطقة الصناعية االولى مدينة السادس من اكتوبر
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد وتوزيع المياه
والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها
وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية والتي تعمل بالغاز
والسخانات الكهربائية وسخانات الغازالبترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية
والعادية والش فاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعمل بالزيت والثالجات
والديب فريزروقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفال تر المياه وفال تر الهواء
وترموستات الثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوارالكهربائي والغالية والبراد
الكهربائي ومجففات الشعر الكه ربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف
وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات
مكعبات الثلج بالفئة 11
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم 426121

عدد  - 569ال 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 :

5359895

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 165 :ب المنطقة الصناعية الثانية  -السادس من اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد وتوزيع المياه
والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها
وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية والتي تعمل بالغاز
والسخانات الكهربائية وسخانات الغاز البترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية
والعادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعمل بالزيت والثالجات
والديب فريزر وقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفالتر المياه وفالتر الهواء
وترموستات ال ثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوار الكهربائي والغالية والبراد
الكهربائي ومجففات الشعر الكهربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف
وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات
مكعبات الثلج .الواردة بالفئة رقم 11

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن سوبر
:
االشتراطات
كالس SALH EHUS
العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 426127

عدد  - 569ال 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 :

5359865

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 165 :ب المنطقة الصناعية الثانية  -السادس من اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد وتوزيع المياه
والترك يبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها
وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية والتي تعمل بالغاز
والسخانات الكهربائية وسخانات الغاز البترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية
والعادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعمل بالزيت والثالجات
والديب فريزر وقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفالتر المياه وفالتر الهواء
وترموستات الثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوار الكهربائي والغالية والبراد
الكهربائي ومجففات الشعر الكهربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف
وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات
مكعبات الثلج .الواردة بالفئة رقم 11

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -العالمة مرتبطة مع
:
االشتراطات
العالمة رقم  - 426121التنازل عن هاى الين  LGIL HGIHكال على حدى

عدد  - 569ال 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 :

5359681

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/89 :
إسم طالب التسجيل :نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
دولة االلمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده رقم  6الطابق  ،3منطقه البوابه المبنى  ،8مركز دبى المالى العالمى ص.ب.
 ، 956982دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11آجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية
واالمداد بالمياه ولألغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة في الفئة  .11دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5359595

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/51 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاه -
شركة سودانية
العنــــــــــــــــــوان :شارع الحرية  -تقاطع البلدية  -بناية سال سابقا  -الخرطوم  -السودان
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11أجهزة تبريد الهواء ،أجهزة إعادة تسخين الهواء ،مجففات هواء [مجففات]،
معقمات هواء ،من شآت تكييف للهواء ،أجهزة تكييف للهواء ،أضواء أحواض السمك،
مصابيح قوسية ،أوتوكالف كهربائي للطهو  /طناجر ضغط كهربائية  ،شوايات ،دفايات
صنع
فراش ،أجهزة تبريد المشروبات ،بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية ،آالت ُ
الخبْـز ،مواقد للمصابيح ،سجاد يدفأ كهربائياً ،أضواء السقف ،مشعات حرارية للتدفئة
المركزية ،ثريات ،مصابيح صينية،غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية
لصنع القهوة ،ملفات [أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد] ،أواني طهو
كهربائية ،مواقد طهو  /أوعية طهو ،أجهزة ومعدات طهو ،أنابيب تفريغ كهربائية
لإلضاءة ،أضواء للغوص ،أغطية شفط للمطابخ ،أضواء سحرية لزينة الحفالت  /سلسة
من األضواء لزينة الحفالت ،مراوح [لتكييف الهواء] ،مراوح [أجزاء من منشآت
تكييف الهواء] ،مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي ،فتائل للمصابيح الكهربائية،مواقد
نار منزلية ،معدات مشكلة لألفران ،أجهزة كهربائية للطهي بالبخار ،دفايات كهربائية
للقدمين ،دفايات للقدمين [كهربائية أو غير كهربائية] ،أفران محمولة (مواقد) ،مجمدات،
مجففات شعر [مجففات] ،مدافئ ،سخانات للحمامات ،أجهزة تسخين ،أجهزة تسخين
كهربائية ،أفران الهواء الساخن ،لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن ،أرقام مضيئة
للمنازل ،غاليات كهربائية ،مواقد [أفران] المطبخ ،لمبات للمختبرات ،مصابيح
كهربائية ،مصابيح ،فوانيس لإلضاءة ،مجففات كهربائية للغسيل ،بصيالت مصابيح،
بصيالت مصابيح كهربائية ،أدوات نشر الضوء ،أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء
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[ ،]NEDأجهزة ومنشآت لإلضاءة ،أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد ،أفران
ميكروويف [أجهزة طهو] ،أفران ميكروويف لألغراض الصناعية ،مصابيح زيتية،
مواقد زيت ،دفايات أطباق ،أوعية كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط ،أجهزة وآالت
تبريد ،أجهزة ومنشآت تبريد ،خزائن عرض مبردة ،ثالجات ،محمصات ،أجهزة
تحميص  /صواني شوي [أجهزة طهو]  /شوايات [أجهزة طهو] ،شوايات ،مصابيح
السالمة ،لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز ،أجهزة وتمديدات صحية،
أضواء كاشفة ،مآخذ لألضواء الكهربائية ،أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية
[للتسخين] ،مواقد [أجهزة تسخي ن] ،مصابيح للشوارع  /مصابيح قياسية ،أجهزة ضغط
كهربائية لتحضير التورتيا ،أنابيب مضيئة لإلضاءة ،مصابيح األشعة فوق البنفسجية
لألسرة ،سخانات
ليست لغايات طبية،منشآت وأجهزة تهوية [تكييف الهواء] ،دفايات
ّ
ماء ،سخانات ماء [أجهزة] ،أجهزة لتدفق الماء الدوامي .بالفئة رقم 11
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

قدم عنها طلب رقم :

5359581

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/51 :
إسم طالب التسجيل :شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  -قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة -
شركة سودانية
العنــــــــــــــــــوان :ش الحرية  -تقاطع البلدية  -بناية سال سابقا  -الخرطوم  -السودان
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11أجهزة تبريد الهواء ،أجهزة إعادة تسخين الهواء ،مجففات هواء [مجففات]،
معقمات هواء ،منشآت تكييف للهواء ،أجهزة تكييف للهواء ،أضواء أحواض السمك،
مصابيح قوسية ،أوتوكالف كهربائي للطهو  /طناجر ضغط كهربائية  ،شوايات ،دفايات
صنع
فراش ،أجهزة تبريد المشروبات ،بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية ،آالت ُ
الخبْـز ،مواقد للمصابيح ،سجاد يدفأ كهربائياً ،أضواء السقف ،مشعات حرارية للتدفئة
المركزية ،ثريات ،مصابيح صينية،غاليات (أباريق) كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية
لصنع القهوة ،ملفات [أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد] ،أواني طهو
كهربائية ،مواقد طهو  /أوعية طهو ،أجهزة ومعدات طهو ،أنابيب تفريغ كهربائية
لإلضاءة ،أضواء للغوص ،أغطية شفط للمطابخ ،أضواء سحرية لزينة الحفالت  /سلسة
من األضواء لزينة الحفالت ،مراوح [لتكييف الهواء] ،مراوح [أجزاء من منشآت
تكييف الهواء] ،مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي ،فتائل للمصابيح الكهربائية،مواقد
نار من زلية ،معدات مشكلة لألفران ،أجهزة كهربائية للطهي بالبخار ،دفايات كهربائية
للقدمين ،دفايات للقدمين [كهربائية أو غير كهربائية] ،أفران محمولة (مواقد) ،مجمدات،
مجففات شعر [مجففات] ،مدافئ ،سخانات للحمامات ،أجهزة تسخين ،أجهزة تسخين
كهربائية ،أفران الهواء الساخن ،لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن ،أرقام مضيئة
للمنازل ،غاليات كهربائية ،مواقد [أفران] المطبخ ،لمبات للمختبرات ،مصابيح
كهربائية ،مصابيح ،فوانيس لإلضاءة ،مجففات كهربائية للغسيل ،بصيالت مصابيح،
بصيالت مصابيح كهربائية ،أدوات نشر الضوء ،أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء
[ ،]NEDأجهزة ومنشآت لإلضاءة ،أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد ،أفران
ميكروويف [أجهزة طهو] ،أفران ميكروويف لألغراض الصناعية ،مصابيح زيتية،
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مواقد زيت ،دفايات أطباق ،أوعية كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط ،أجهزة وآالت
تبريد ،أجهزة ومنشآت تبريد ،خزائن عرض مبردة ،ثالجات ،محمصات ،أجهزة
تحميص  /صواني شوي [أجهزة طهو]  /شوايات [أجهزة طهو] ،شوايات ،مصابيح
السالمة ،لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز ،أجهزة وتمديدات صحية،
أضواء كاشفة ،مآخذ لألضواء الكهربائية ،أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية
[للتس خين] ،مواقد [أجهزة تسخين] ،مصابيح للشوارع  /مصابيح قياسية ،أجهزة ضغط
كهربائية لتحضير التورتيا ،أنابيب مضيئة لإلضاءة ،مصابيح األشعة فوق البنفسجية
لألسرة ،سخانات
ليست لغايات طبية،منشآت وأجهزة تهوية [تكييف الهواء] ،دفايات
ّ
ماء ،سخانات ماء [أجهزة] ،أجهزة لتدفق الماء الدوامي .بالفئة 11
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

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

قدم عنها طلب رقم :

5358118

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/88 :
إسم طالب التسجيل :الوفائي لتجارة االدوات الكهربائية ( ش.ذ.م.م )  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 8 :ش بلبيس من شارع هارون الرشيد  -مصر الجديدة  -محل رقم  9الدور االرضى -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11االدوات الكهربائية بالفئة  11دون غيرها
االشتراطات

:

 -التنازل عن البيانات التجارية
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358115

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/88 :
إسم طالب التسجيل :الوفائي لتجارة االدوات الكهربائية ( ش.ذ.م.م )  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان8 :ش بلبيس من شارع هارون الرشيد  -مصر الجديدة  -محل رقم  9الدور االرضى -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11االدوات الكهربائية بالفئة 11
االشتراطات

:

 -التنازل عن انظمة االنارة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358185

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/88 :
إسم طالب التسجيل :الوفائي لتجارة االدوات الكهربائية ( ش.ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 8 :ش بلبيس من شارع هارون الرشيد مصر الجديدة محل رقم  9الدور االرضى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11االدوات الكهربائية رقم الفئة  11دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن اليتتينك سيستم  HGILHGII SDSHHOSكال على حدة
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358866

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/52 :
إسم طالب التسجيل :شدي عماد احمد فؤاد عبد السالم شعالن  -برفكت تارجت  -فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :القاهره الجديده  -شقه رقم  89عماره  6محليه  3التجمع الثالث  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11الثالجات واجهزه التبريد والمجمدات الغراض التخزين الطبي والمجمدات
وافران وخالفه لالستخدام المختبر بالفئه  11دون غيرها

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

قدم عنها طلب رقم :

5352812

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/18 :
إسم طالب التسجيل :منلو للتجارة والصناعة ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية االولى  -قطعة رقم  - 16مدينة العاشر من رمضان  -محافظة
الشرقية
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11مبردات المياه الواردة بالفئة رقم 11
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  28216وغيرها  -التنازل عن البيان
:
االشتراطات
التجارى  LH EM OUIEH HNEHHHHIEHبيرفور مانس اكسلينس كال على حدى
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352351

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/15 :
إسم طالب التسجيل :محمد صالح محمد راشد الشرقاوي  -فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :الشهيد فكري  -بركه السبع  -المنوفيه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11االدوات الصحيه الواردة بالفئه رقم 11
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352359

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/15 :
إسم طالب التسجيل :اشرف بهي محمد زناتي  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش الجميزه من قنال المحموديه -محرم بك -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11االدوات الصحيه الوارده بالفئه  11دون غيرها
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العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352219

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/86 :
إسم طالب التسجيل :ان ال يو برودكتس ال.ال.سي  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 8251 :ان ثانكسجيفينج واى  -اس تى اى  - 355ليهى  -اوتاه  - 26563الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11مصابيح كهربائية واردة فى الفئة 11
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352218

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/86 :
إسم طالب التسجيل :ان ال يو برودكتس ال.ال.سي  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 8251 :ان ثانكسجيفينج واى  ،اس تى اى  ، 355ليهى  ،اوتاه  ، 26563الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11اضواء متنقلة  ،خاصة  ،مصابيح  ،مصابيح كهربائية  ،المصابيح االمامية
الواردة فى الفئة 11

عدد  - 569ال 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 :

5355561

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/51 :
إسم طالب التسجيل :ليفينج كيتشن كو  ،ال تي دي -شركه.ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان 18-68 :سانغ سيونغ سيونغ مي -جيل  -سابغيو اوب -ييسان -جن  -تشانغ تشونغ نام دو
 كوريافئـــات العــــــالمة11 :
الفئة  - 11مراجل غاز ،الواح تسخين و مواقد نار منزلية ،مغاسل ،حنفيات للمواسير و
حنفيات (صنابير ،سدادات) ،أسطح للمطابخ ،احواض استحمام ،مواسير مياه ،حنفيات
استحمام (دش) ،افران الميكروويف ،أغطية صرف للبخار و األدخنة (مدخنة) و كل
هذه المنتجات واردة بالفئة  11وال ترد ضمن فئات اخري.
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5653566

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :راديو محمد طلعت احمد اسماعيل  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 36 :شارع عبد العزيز  -الموسكى  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11جميع منتجات الفئة  11دون غيرها

االشتراطات
181446

:

التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى  -العالمة مرتبطة بالعالمة رقم

عدد  - 569ال 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

5653566

قدم عنها طلب رقم :

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :حمدي سيد احمد عوض حجازي  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :كفر الدغايده  -مركز زفتى  -الغر بيه  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية
وتوريد المياة ولالغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 11

:
االشتراطات
الحروف كال على حدى

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن

عدد  - 569ال 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 :

5653668

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/59 :
إسم طالب التسجيل :ماجد احمد محمد وشركاة  -شركة فينوس لالستيراد والتصدير و التجميع والتوكيالت
التجارية  -شركة توصية بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 61 :ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم  - 1االزبكية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11جميع المنتجات الواردة بالفئه 11

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5656862

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة بركات  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :عماره  5مشروع  85الحى الثامن  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

11
الفئة  - 11جميع المنتجات الواردة بالفئة 11

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

134

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5852665

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/58/18 :
إسم طالب التسجيل :اف سى ايه يو اس ال ال سى
العنــــــــــــــــــوان 1555 :كريزلر داريف سيتى اوف ابورن هيلز  -والية ميتشيجان  - 62386 -الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18فتحات السقف للسيارات بالفئة  18دون غيرها
االشتراطات

:

------

عدد  - 569ال 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 :

5365513

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/56/83 :
إسم طالب التسجيل :ريال رونر أن.أيه.انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ماساتشوستس
العنــــــــــــــــــوان :لينكولن نورث  ،سويت  99 ، 156اولد بيدفورد رود  ،لينكولن  ،أم أيه ، 1883
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18عربات سكك حديدية و هي عربات نقل منخفضة للسكك الحديدة  ،هياكل
(شاسيهات)  ،ووحدات يمكن تحويلها الي عربات شحن بالسكك الحديدية بالفئة 18

عدد  - 569ال 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 :

5365519

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/56/83 :
إسم طالب التسجيل :ريال رونر أن.أيه.انك  -شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ماساتشوستس
العنــــــــــــــــــوان :لينكولن نورث ,سويت 99, 156اولد بيدفورد رود ,لينكولن  ,أم أيه  , 1883الوالياة
المتحدة االمريكة
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18عربات سكك حديدية و هي عربات نقل منخفضة للسكك الحديدية  ,هياكل
(شاسيهات) ووحدات يمكن تحويلها الي عربات شحن بالسكك الحديدية فئة  18دون
غيرها
االشتراطات

:

----

عدد  - 569ال 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 :

5385852

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/59/15 :
إسم طالب التسجيل :حسام عبد الرحمن هاشم خليفة وشركاة  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 19 :ش سوق التوفيقية  -االزبكية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18قطع غيار السيارات الواردة بالفئة 18

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5386852

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/55/15 :
إسم طالب التسجيل :قوانغتشو رد صن كار اكسيسوريز كو  -ال تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :ساوز نورث تريدينج سنتر ,شينهوا تاون ,هوادو ديستركت ,قوانغتشو سيتي قوانغدونغ
بروفينس  -الصين
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18حافالت كهربائية  ,شاحنات ,محركات للمركبات البرية  ,دراجات نارية ,
عربات  ,هياكل سيارات  ,دراجات بخارية صغيرة (مركبات )  ,مركبات كهربائية ,
دراجات هوائية ثالثية العجالت  ,دراجة هوائية كهربائية ثالثية العجالت و جميع هذه
المنتجات واردة بالفئة  18و ال ترد ضمن فئات اخري

عدد  - 569ال 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 :

5385868

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/51 :
إسم طالب التسجيل :اسالم عبد العظيم سليمان على  -النور لالستيراد والتصدير وتجاره قطع غيار سيارات
 فرد مصرى الجنسيةالعنــــــــــــــــــوان 13 :شارع الصاوى بالنزهه بملك /محمود احمد عبد الحليم حموده اول المنصوره -
الدقهليه
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18قطع غيار السيارات واجزاء السيارات الواردة بالفئة  18وجميع منتجات
الفئة 18
 منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -العالمة مرتبطة:
االشتراطات
مع العالمة رقم  161772وغيرها

عدد  - 569ال 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 :

5385535

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/59 :
إسم طالب التسجيل :منيج كاه اوتو بارتس تريدينج اس دي ان  -بي اتش دي  -شركة خاصة محدودة
العنــــــــــــــــــوان :نمبر  - 91جاالت اوتاما  8/8تامان بير ند يستران بو تشونغ اوتاما  68165 -بو
تشونغ  -سيالنغور دى .اى  -ماليريا
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18المركبات وأجهزة النقل البرى او الجوى المائى وكل هذه المنتجات واردة
بالفئة  18والترد ضمن فئات اخرى
االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال على حدى

عدد  - 569ال 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 :

5355339

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/16 :
إسم طالب التسجيل :وائل صالح السيد الشربينى محمد  -التوحيد وائل سالمة  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :طناح المسجد الشرقى ملك صالح السيد الشربينى مركز المنصورة  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18قطع غيار السيارات واجزاء السيارات الواردة بالفئة  18وجميع منتجات
الفئة  18دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5355652

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/12 :
إسم طالب التسجيل :وائل صالح السيد الشربينى محمد  -التوحيد وائل سالمة  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :طناح بجوار المسجد الشرقى  -ملك  /صالح السيد الشربينى  -مركز المنصورة -
الدقهلية
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18قطع غيار السيارات واجزاء السيارات الوارده بالفئه  18وجميع منتجات
الفئه 18
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 569ال 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 :

5352159

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/19 :
إسم طالب التسجيل :اوالد حسين محمود لتجارة قطع غيار السيارات  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :محل  5بالعقار  29صقر فريش المعادى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18قطع غيار السيارات بالفئة 18

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 569ال 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 :

5355863

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/53 :
إسم طالب التسجيل :محمد فيصل عودة محمد  -فرد مصري الجنسيه
العنــــــــــــــــــوان :مدينة الحرفيين عقار  65محل  19تقسيم الوادى السالم القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18قطع الغيار السيارات الواردة بالفئه 18

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -تعهد مالك العالمه
:
االشتراطات
باستخدامها في مجموعها  -التنازل عن الحروف كال علي حدا في الوضع العادي ( اف ايه بي ) ( E U
 ) dوعن البيان التجاري

عدد  - 569ال 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 :

5355695

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/15 :
إسم طالب التسجيل :تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا  -شركة مساهمه تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله
اليابان
العنــــــــــــــــــوان - 1 :تويوتا  -شو  -تويوتا  -شى  ،ايشى  -كين  ،اليابان
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18السيارات واالجزاء الهيكليه منها الواردة بالفئه 18

االشتراطات

:

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  - 812822التنازل عن الحروف واالرقام

عدد  - 569ال 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 :

5655526

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/18 :
إسم طالب التسجيل :فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 88355 :ويست  11مايل رود  -ساوث فيلد  -ام اى  62536الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18المركبات؛ اجهزة للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء و جميع المنتجات
في الفئة  . 18دون غيرها
االشتراطات

:

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5655522

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/18 :
إسم طالب التسجيل :فيديرال -موجول موتور بارتس ،ال ال سي  -شركه ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 88355 :ويست  11مايل رود  -ساوث فيلد  -ام اى  62536الواليات المتحدة
االمريكيه
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18المركبات؛ اجهزة للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء و جميع المنتجات
في الفئة  . 18الواردة بالفئه  18دون غيرها
منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -تعهد مالك العالمه
:
االشتراطات
باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5382662

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/19 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية مينيسوتا الواليات المتحدة
االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكولت مول  -تى بى اس  - 3169 -مينيا بوليس  -مينيسوتا - 99653
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16ساعات اليد  -المجوهرات  -صناديق المجوهرات واالكسسوارات  -علب
تنظيم المجوهرات  -عصبات وقشط ساعات اليد  -الواردة بالفئة رقم  16دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5325661

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/58 :
إسم طالب التسجيل :شركة التوماس تريد  -شركة ذات مسئوليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان18 :ش عمر بن الخطاب  -ميدان االسماعليه  -مصر الجديده  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16الساعات واالكسسوارات وجميع منتجات الفئة 16

عدد  - 569ال 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 :

5358623

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/82 :
إسم طالب التسجيل :عادل عبد المالك وشريكته  -رينا لالستيراد  -ش تضامن
العنــــــــــــــــــوان 15 :درب قضب حاره اليهود الجماليه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16ذهب فئة  16دون غيرها

االشتراطات
على حدة

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -التنازل عن الرقم  626والحروف كال

عدد  - 569ال 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 :

5356552

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/51 :
إسم طالب التسجيل :جورج نبيل امين فانوس  -البتول  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 9 :ش الجامع  -حارة اليهود  -الجمالية  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16ذهب صينى بالفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 569ال 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 :

5355225

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/16 :
إسم طالب التسجيل :فاشون اوبتكس (ش ذ م م )  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 3 :شارع عبد الله نور  -روكسى  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16االكسسورات والحلى الواردة بالفئة  16والترد فى فئات اخرى

عدد  - 569ال 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 :

5655355

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :صادق محمد محمد لطفي  -كالسيك لالستيراد والتصدير  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 15 :ميدان العتبه الموسكى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه  16دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال 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 :

5655351

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :صادق محمد محمد لطفي  -كالسيك لالستيراد والتصدير  - -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 15 :ميدان العتبه الموسكى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه  16دون غيرها

االشتراطات
M

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن الحروف اى بى اس اوه S

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

G
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جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655359

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :صادق محمد محمد لطفي  -كالسيك لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 15 :ميدان العتبه الموسكى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه 16ماعدا المجوهرات

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5651156

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/56 :
إسم طالب التسجيل :ال اند ام سويس واتش ليمتد  -شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين هونغ كونج
العنــــــــــــــــــوان/81 :اف كاتيك بالزا  2 -كوسيواي رود  -كوسيو اي باي  -هونج كونج
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16الساعات الواردة بالفئة رقم 16

عدد  - 569ال 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 :

5651858

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :ميالد عدلي كامل فرج الله  -التاج الذهبى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 19 :ش سكة برجوان الخرنفش الجمالية القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم 16

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 186876

عدد  - 569ال 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 :

5651856

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :ميالد عدلي كامل فرج الله  -التاج الذهبى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 19 :ش سكة برجوان الخرنفش الجمالية القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم 16

عدد  - 569ال 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 :

5651859

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :ميالد عدلي كامل فرج الله  -التاج الذهبى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 19 :ش سكة برجوان الخرنفش الجمالية القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم 16

عدد  - 569ال 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 :

5651855

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :ميالد عدلي كامل فرج الله  -فرد -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 19 :ش سكة برجوان -الخرنفش -الجمالية -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم 16دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5651286

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/16 :
إسم طالب التسجيل :قوانغتشو يانجبين واتش كو ،ال تي دي .شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 3 :ار دى فلورر بيلدينج بى قيش اندستريال زوون داالنج فيالج بايونهو ستريت بايون
ديستريكت قوانغتشو الصين
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16سيور ساعات ساعات يد كرونوغرافات موقتات مسجلة ساعات ساعات
حائط وساعات جيب ويد كهربائية ساعات ساعات حائط علب ساعات أجزاء من
الساعات علب مجوهرات صناديق صناديق للساعات أحجار كريمة وجميع هذه
المنتجات واردة بالفئة  16دون غيرها
االشتراطات

:

------

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

162

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5651585

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/16 :
إسم طالب التسجيل :شركة هانيمكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية عبد الوهاب أمين عبد
الوهاب وشركاه
العنــــــــــــــــــوان 856 :ش الحجاز النزهة مصر الجديدة القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16الساعات بكافة أنو اعها المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات
المصنوعة من معادن نفيسةأو مطلية بها غير الواردة فى فئات اخرى المجوهرات
واالحجار الكريمة ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة وجميع منتجات الفئة
 16دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال 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 :

5658635

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/85 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

------

عدد  - 569ال 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 :

5658638

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/85 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير -شركه توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :شارع السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئة 16

عدد  - 569ال 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 :

5356593

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/51 :
إسم طالب التسجيل :محمد السيد جاد عقل  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :المنوفيه اشمون  -مركز اشمون  -خلف مركز الصيانة
فئـــات العــــــالمة:

19
الفئة  - 19منتجات الفئة 19

عدد  - 569ال 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 :

5391536

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/59/81 :
إسم طالب التسجيل :العربيه للصناعة و التجاره فاي  -شركة ذات مسؤليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان 81 :ش دمشق  -مصر الجديده  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع انواع المناديل الورقيه وجميع المنتجات الوارده بالفئه 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5396865

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/55/13 :
إسم طالب التسجيل :شركة ام ان لصناعه االدوات المكتبيه والطباعه ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقه الصناعيه الرابعه  -مدينه برج العرب  -بلوك  - 89القطعه - 5/15
االسكندريه
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16اقالم الحبر الجافه والسائل بكافه انواعه والوانة واشكالة واالدوات المكتبية
والكتابيه بالفئة رقم 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

168

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5392126

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/15/15 :
إسم طالب التسجيل :توفير للمواد الغذائية ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :مبنى رقم د القطعة رقم  11بالمنطقة الصناعية السادسة  -مدينه  6أكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع انواع اكياس القمامة (من الورق و البالستيك) و جميع االكياس من
الورق او البالستيك للتعبئة الواردة بالفئة  16وجميع المنتجات الواردة بالفئه 16

عدد  - 569ال 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 :

5366868

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/51/35 :
إسم طالب التسجيل :تشاينا نيو كلير باور انجينير ينج كو  -ال تي دي  -شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا
لقوانين الصين
العنــــــــــــــــــوان :ان او  - 118ويست ثيرد رينج نورث رود  -هايديان ديستريكت  -بكين 155265 -
الصين 155265
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16اعالنات من الورق أو الورق المقوى  -المطبوعات  -ملصقات  -الدوريات -
الكتب  -نشرات اخبارية دورية  -المنشورات المطبوعة  -بيانات اعالنية  -اشغال
طباعة حجرية فنية  -طبع ورقة (تشمل ورقة الكربون  -ورق الصحف  -ورقة
كراسات  -ورقة الفعل  -لوحة الورق  -ورق الطباعة بالفئة رقم 16
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

170

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5369358

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/52 :
إسم طالب التسجيل :شركة  /حبيبكو التجارية  -رفعت عوض حبيب وشركاه  -توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :شارع الجعفرية وحارة البنا  -المناخ  -محافظة بورسعيد  -مصر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المناديل الورقية بانواعها ,الورق و الورق المقوي ,المطبوعات الخاصة
بالشركة و االكياس و الحقائب البالستيكية للف و تغليف منتجات الشركة الواردة بالفئة
 16دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 569ال 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 :

5362932

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/56/58 :
إسم طالب التسجيل :شركة محمود محمد صالح عزيزى وشريكه  -ديباج للصناعة والتجارة  -شركة
تضامن
العنــــــــــــــــــوان :القطعة  125المنطقة الصناعية  6Iمدينة العاشر من رمضان  -الشرقية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المناديل الورقية الواردة بالفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

-------

عدد  - 569ال 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 :

5365265

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/56/88 :
إسم طالب التسجيل :المصريه االفريقيه جراند بالست ش .م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 93 :شارع جسر السويس  -عماره  9أ  -عمارات الفاروقيه  -الدور االول  -شقه - 159
القاهره
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الوارده بالفئه 16

عدد  - 569ال 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 :

5381688

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/59/83 :
إسم طالب التسجيل :النيل العالمية لالستثمار والتنمية والتصنيع  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 95 :ش  159المعادى -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه  16دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5386611

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/85 :
إسم طالب التسجيل :ماهر احمد محمود  -فردي مصري الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 88 :سليم باشا سوق السالم  -الدرب االحمر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16كتب  -الواردة بالفئة 16

االشتراطات

:

 -تهعد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 569ال 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 :

5388128

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/55/86 :
إسم طالب التسجيل :شركة النيل للحفاضات والورقيات  -ويندل  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :ش البطل احمد عبد العزيز  -امام مستودع االنابيب  -مركز الخانكة  -القليوبية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16الحفاضات الواردة بالفئة رقم 16

عدد  - 569ال 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 :

5321129

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/11/89 :
إسم طالب التسجيل :ترى لصناعه وتجاره المالبس جمله وتجزئه ش.م.م  -شركة مساهمه مصريه
العنــــــــــــــــــوان 15 :شارع احمد عفيفى  -سان استيفانو  -الرمل  -االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16اوراق ومطبوعات الشركة  -المطبوعات  -المناديل الورقيه  -المنتجات
المصنوعه من الورق  -كروت معايده  -حفاضات اطفال  -ادوات مكتبيه ( عدا االثاث )
وجميع منتجات الفئه  16دون غيرها من الفئات

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5329825

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/15 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه - 19المهندسين -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئه  16دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5326812

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/16 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  16دون غيرها

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

179

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5328958

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م (سيمنس ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  189بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره الجديده
( - ) u,edu, 189القاهره
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة الفئة 16
االشتراطات

:

-التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

180

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5328656

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/15 :
إسم طالب التسجيل :سيمنس للتكنولوجيا ش.م.م(سيمنس ش.م.م)  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  189بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره الجديده
 u,edu, 189القاهره
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع منتجات الواردة بالفئة 16
االشتراطات
كال على حدة

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمع  -التنازل عن كلمات العالمة والحروف

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

181

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5322893

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/89 :
إسم طالب التسجيل :جابر سعد محمد مساوق  -ورشة دونجا لالحذية والمصنوعات  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 15 :عطفه الرشيدي  -الجماليه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئة  16دون غيرها

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن حرف
:
االشتراطات
جى  Iوعن البيان التجارى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

182

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5325859

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/52 :
إسم طالب التسجيل :حمدي سيد بدوي وشركائه  -ام او جروب  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان 82 :عمارات صقر قريش  -البساتين  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16الورق و االصناف المصنوعه منه  -المطبوعات  -مواد التغليف البالستيكيه
 البومات  -كروت معايده -تقاويم  -علب من الورق المقوي او الكرتون  -لوازم مكتبيهعدا االثاث  -وجميع منتجات الفئه 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

183

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5351156

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/59 :
إسم طالب التسجيل :التميمى اند كومبانى منطقة حرة ذ.م.م شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  52مبنى رقم  9الطابق االرضى ص.ب  955122دبى االمارات العربية
المتحدة
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16كتيبات  -موشرات للكتب  -كتيبات مصورة (كتالوجات) -كتيبات يدوية
(كتيبات موجزة ) – مجالت – دوريات  -دوريات قانونية  -رسائل اخبارية  -جرائد -
كراسات  -اعالنات كبيرة – منشورات -منشورات قانونية  -كتب قانونية  -جميع انواع
المطبوعات والقرطاسية التى تقع بالفئة 16دون غيرها
االشتراطات

:

التنازل عن  HUA ALYUHHكال على حدة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

184

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5353156

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/13 :
إسم طالب التسجيل :ايفا لمستحضرات التجميل ش .م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع ارقام  36-36-65بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئة 16

االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال علي حدا في الوضع العادي

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

185

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5353682

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/85 :
إسم طالب التسجيل :اتش جيه هاينز كمبانى براندز ال ال سى  -شركة ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين والية بنسلفانيا
العنــــــــــــــــــوان :وان بى بى جى بليس  -بيتسبورج ’ بنسلفانيا  - 19888الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16ملصقات الجلد " االوشام المؤقته "والدفاتر بالفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

186

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5359558

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/56 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما" مساهمه
العنــــــــــــــــــوان 186 :ش السادات سلطان سابقا من ترعه المنصوره كفر الجبل الهرم الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئه 16دون غيرها

االشتراطات

:

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

187

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5356888

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية" ايفا فارما"  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 186 :شارع السادات سلطان سابقا من ترعة المنصورية كفر الجبل الهرم الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئة  16دون غيرها

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

188

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5356226

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/88 :
إسم طالب التسجيل :مجموعة الخطوط الجويه القطريه (ش  .م .ق .م )  -شركة مساهمه قطريه خاصه
تاسست وقائمه طبقا لقوانين دوله قطر
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب 88995 .الدوحه قطر
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 16الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في
فئات اخرى  ,المطبوعات  ,مواد تجليد الكتب  ,الصور الفوتوغرافية  ,القرطاسية  ,مواد
اللصق المستعملة في القرطاسية ولغايات منزلية  ,ومواد الفنانين  ,فرش الدهان أو
التلوين  ,االالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث )  ,مواد التوجيه والتدريس ( عدا
األجهزة )  ,مواد التغليف البالسيتيكة ( غير الواردة في فئات اخرى )  ,حروف الطباعة
 ,الكليشيهات (الراسمات)وجميع المنتجات الواردة في الفئة .16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

189

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358689

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/58 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  66 - 63 - 98 - 96 - 99 - 96ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى
بمنطقة مبارك الصناعية  -والقطع أرقام  - 8-6-3- 8والقطعة /6أ د القطعة /6ب
والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الوارده بالفئه 16دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5358656

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/59 :
إسم طالب التسجيل :مركز اللولو (ش.ذ.م.م).
العنــــــــــــــــــوان :ص.ب  ، 65122دبي  ،دولة االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16قسائم الهدايا  ،مطبوعات  ،مواد ترويجيه مطبوعه  ،قسائم  ،قسائم مطبوعه
 ،قسائم ذات قيمة بالفئة 16

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعة

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

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

191

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358562

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/11 :
إسم طالب التسجيل :السيد على عليوة وشريكة  -سمارت  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان8 :شارع سيف الدين المهرانى  -الفجاله  -االزبكيه  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16االدوات المدرسيه الوارده بالفئه رقم 16

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

192

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352388

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/15 :
إسم طالب التسجيل :مؤسسة العوضي لالستيراد والتوكيالت التجاربة  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 86 :ش الزاهد تقسيم المعملين -ملك وليد محمد عبد الفتاح ثان -الزقازيق
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئه  16دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

193

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5352859

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/89 :
إسم طالب التسجيل :سى سى بالس للخدمات االعالمية  -شركه ذات مسؤوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 2 :ل شارع عبد الرؤوف متفرع من شارع تونس  -الشطر السادس  -المعادى الجديدة -
القاهرة
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه 16
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

194

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355596

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/51 :
إسم طالب التسجيل :الدولية لالعالف واالنتاج الحيوانى ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 8 :ش السيد ابو شادى  -ميدان تريومف  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع منتجات الفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

195

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355158

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/58 :
إسم طالب التسجيل :شركة التراكير للطباعة والمنتجات الورقية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :الدور الثانى  -بالقطعه  1/9/6بالمنطقة الصناعيه  - 8Aالشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16حفاضات االطفال الواردة بالفئة رقم 16

:
االشتراطات
العالمة كال على حدى

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

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

196

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355333

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/58 :
إسم طالب التسجيل :شركة بداية لتصنيع االدوات الكتابية  -شركة توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  - 111المنطقه الصناعيه الثالثة  6 -اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

197

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355336

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/58 :
إسم طالب التسجيل :جابر عبدالمجيد وشركاه  -شركة بداية لتصنيع االدوات الكتابية  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  111بالمنطقه الصناعيه الثالثة  6 -اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 16

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -تعهد مالك العالمة
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه  -التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى فى الوضع العادى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

198

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355339

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/58 :
إسم طالب التسجيل :جابر عبدالمجيد وشركاه  -شركة بداية لتصنيع االدوات الكتابية  -شركة توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :قطعه  - 111بالمنطقه الصناعيه الثالثة  6 -اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

199

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355338

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/58 :
إسم طالب التسجيل :جابر عبدالمجيد وشركاه  -شركة بداية لتصنيع االدوات الكتابية  -شركة توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :القطعه  111بالمنطقه الصناعيه الثالثة  6 -اكتوبر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

200

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655155

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :ايجيبت فودز جروب  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :القطع  66 - 63 - 98 - 96 - 99 - 96ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى
بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  8-6-3- 8والقطعة /6أ د القطعة /6ب
والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية  -مركز قويسنا  -المنوفية
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه  16دون غيرها
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة 124126

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

201

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655956

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/88 :
إسم طالب التسجيل :راني احمد عبد الله وشركاه  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شارع مديرية االمن  -متفرع من خالد بن الوليد  -بجوار قسم الشرطة  -االقصر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

202

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655958

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/88 :
إسم طالب التسجيل :راني احمد عبد الله وشركاه  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :شارع مديرية االمن  -متفرع من خالد بن الوليد  -بجوار قسم الشرطة  -االقصر
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم 16

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

203

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5651891

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/56 :
إسم طالب التسجيل :محمد محمد محمد عوف وشريكتة  -اليف كير كوزموتكس  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :البالبسه  -خلف مخزن العتال  -بملك احمد ابراهيم بيومى  -بحى العبور  -ثان
االسماعيليه  -االسماعيليه
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16المطبوعات الواردة بالفئه رقم 16
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -تعهد مالك العالمة
:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه  -التنازل عن  EMSOHHGESكوزموتكس على حدى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

204

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5658663

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/81 :
إسم طالب التسجيل :محمد مدحت منير خضر القيسي وشركاه  -مصنع دكتور القيسي للصناعات الهندسية
والبالستيكية  -دكتور القيسي  -فريجو مصر  -شركة توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان :مدينه العبور  -المنطقه الصناعيه قطعه  6بلوك  13518بمساحه  5625 -89متر -
القليوبيه
فئـــات العــــــالمة16 :
الفئة  - 16جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم 16
االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  811771وغيرها

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

205

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5658653

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/81 :
إسم طالب التسجيل :ياسر على رمضان علي  -ايل لالنجيرى  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 156 :ش نصر عبد الوهاب ك  12المنطقه الصناعيه  -الثالث والرابع  -جسر السويس
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المطبوعات الواردة بالفئة رقم 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

206

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5658938

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/86 :
إسم طالب التسجيل :محمد حسنين على حسنين  -المتوكل لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :محل رقم  9بالعقار رقم  156ش الملك فيصل الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

207

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5658828

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/89 :
إسم طالب التسجيل :اسالم علي الصغير  -فرد  -سورى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :حماة  -الجمهورية العربية السورية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المطبوعات الوارده بالفئة رقم 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

208

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5653588

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :اسالم السعيد سعودى ابو المعاطى ابو زيد  -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :البداله  -مركز المنصورة  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم 16

االشتراطات

:

التنازل عن الرسم

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

209

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5656865

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة بركات -احمد طارق سعد زغلول وشركاة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :عماره  5مشروع  85الحى الثامن القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  16دون غيرها

االشتراطات

:

------

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

210

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5656825

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير -شركه توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16جميع المنتجات الواردة بالفئه 16

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

211

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5656338

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياة  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الحى التاسع قطعه رقم  - 1بلوك  - 12563امام مدرسة المتفوقين  -العبور  -القليوبية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المطبوعات الواردة بالفئه رقم 16

:
اال شتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 569ال 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 :

5656335

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :الفارس لصناعة المواسير االلمانية وانظمة المياة  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :الحى التاسع قطعه رقم  -1بلوك  - 12563امام مدرسة المتفوقين  -العبور  -القليوبية
فئـــات العــــــالمة:

16
الفئة  - 16المطبوعات الواردة بالفئة 16

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 569ال 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 :

5398595

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/55/15 :
إسم طالب التسجيل :ساسكو النتاج االلبومات واالدوات المكتبية  -شركة مساهمه
العنــــــــــــــــــوان 6 :الماظة مصر الجديدة القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18الصمغ ومواد بالستيكية مشكلة بالبصق لالستعمال فى التصنيع ومواد تغليف
وحشو وعزل الواردة بالفئة 18

االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5328685

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/18/13 :
إسم طالب التسجيل :معتز سعيد محمد سالم و شركائه  -سواعد مصرية  -شركة توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 355 :ج  -منطقة الربوة  6 -اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18المنتجات المصنوعة من البولى بروبلين و البى فى سى بالفئة رقم 18

االشتراطات

:

التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

215

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5351538

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/82 :
إسم طالب التسجيل :الشركة الحديثة للمواد العازلة  -مودرن بيتو مود ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 8 :شارع السبكى  -ميدان الذهبى  -روكسى  -مصر الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18المواد العازلة الواردة بالفئة رقم 18

عدد  - 569ال 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 :

5351658

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/55 :
إسم طالب التسجيل :وادى النيل لصناعة المواسير ولوازمها ونبى  -شركه ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 5 :ش مسجد الفردوس الحرفيين السالم القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18مواسير بولى برويليين وقطع لوازم من البولى البرويلين بالستيك فئة 18

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج  -التنازل عن حرف (
:
االشتراطات
بي ) ( ) في الوضع العادي وعن كلمه ( نيل ) ( ) elel

عدد  - 569ال 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 :

5358315

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/59/86 :
إسم طالب التسجيل :بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز  -بالست  -فردي  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شها بملك منيره يوسف صادق ابو الخير مركز المنصوره الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18منتجات البالستيك الوارده بالفئه  18واالكياس البالستيك ومبسم الشيشه
المصنوعه من بالستيك ولي الشيشه المصنوع من البالستيك وجميع وجميع منتجات
الفئة 18دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5359862

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة هلسبن ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة
بريطانيا
العنــــــــــــــــــوان :موير هاوسس  ،بونيس  ،ايدنبرج  ،اى اتش  5 ، 91اس اس  ،المملكة المتحدة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18صفائح من المواد البالستيكية لالستخدام في األبواب؛ مواد مانعة للحرائق
لالستخدام في األبواب؛ صفائح محتوية على رغوات البولي أميد لالستخدام كمانعات
للحرائق في األبواب؛ مقاومات التيار الهوائي لألبواب؛ سدادات لألبواب؛ ألواح،
وقطاعات وصفائح من مواد بالستيكية لالستخدام في تشييد ،أو كأغطية لألبواب؛
صفائح كلوريد البولي فينيل لالستخدام كأغطية لألبواب؛ سدادات األبواب؛ سدادات
أبواب ليست من معدن ،متضمنة جرافيت مغلف بكلوريد البولي فينيل ،مادة منتبجة
مرتكزة على سيليكات الصوديوم أو مونومونيوم الواردة في الفئة .18

عدد  - 569ال 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 :

5358588

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/86 :
إسم طالب التسجيل :مارفيلو لتصنيع مواسير ومنتجات االدوات الصحية ومستلزماتها من المحابس
والخالطات  -شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة مصر
العنــــــــــــــــــوان :جزء من مساحه مستقطعه من الشركات العالميه لصناعه الورق على طريق  1أ بقطاع
الصناعات الورقيه بمنطقه بياض العرب  -بنى سويف
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18المطاط والغاتابرشا والصمغ واالسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعه من
هذ ه المواد وغير وارده فى فئات اخرى  ،مواد بالستيكيه متشكله بالبثق لألستعمال فى
التصنيع  ،مواد التغليف والحشو والعزل  ،انابيب مرنه غير معدنيه وجميع المنتجات
الوارده بالفئه 18
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة و بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5358955

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/53 :
إسم طالب التسجيل :المصرية االردنية لصناعة كربونات الكالسيوم  -شركة ذات مسئولية محدودة
العنــــــــــــــــــوان 15 :شارع التوفيقية  -الدور  - 6شقة  - 62القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18حبيبات بالستيك ملونه  -مواد بالستيكيه شبه معالجه  -وجميع منتجات الفئه
18

التنازل عن بالست  deastوعن البيان التجاري  -منح الطالب حق خاص
:
االشتراطات
علي االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

221

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358615

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/56 :
إسم طالب التسجيل :جى كريستال للصناعات البالستيكية-شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :قطعه رقم  t 118بااقطعه رقم  6بالتوسيعات الشماليه امتدادها المنطقه الشماليه مدينه
 6اكتوبر
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18الواح بولي كربونتين من بالستيكيه الوارده بالفئه  18دون غيرها
االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن البيان التجارى على حدة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

222

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358585

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/11 :
إسم طالب التسجيل :كريم محمد السيد عبد الهادى -فردى  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شقة 6عقار 8مساكن صقر قريش شارع عبد الحميد بدوى شيراتون القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18جميع المنتجات الواردة بالفئة 18دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال 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 :

5358539

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/11 :
إسم طالب التسجيل :كريم محمد السيد عبد الهادى  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شقة  - 6عقار 8مساكن صقر قريش  -شارع عبد الحميد بدوى  -شيراتون  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18جميع المنتجات الواردة بالفئة 18

عدد  - 569ال 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 :

5651259

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :احمد صبري حسن عبد الخالق البرهنتوشي  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شها بملك /ابراهيم احمد عبد المجيد السيد مركز المنصورة الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18جميع منتجات الفئة رقم18

عدد  - 569ال 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 :

5651215

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/13 :
إسم طالب التسجيل :احمد صبري حسن عبد الخالق البرهنتوشي  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :شها بملك /ابراهيم احمد عبد المجيد السيد مركز المنصورة الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18جميع منتجات الفئة رقم18

عدد  - 569ال 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 :

5658216

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/89 :
إسم طالب التسجيل :تكنولوجيا المواد العازلة محمد محمد عثمان احمد  -فرد -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :طريق المطار المتفرع من طريق مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة  1879قطعه
/198أ الشرقيه
فئـــات العــــــالمة18 :
الفئة  - 18مولد عازلة الوارده بالفئة  18دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -

عدد  - 569ال 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 :

5658592

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/82 :
إسم طالب التسجيل :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 188 :القطاع األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18بالستيك لالستعمال فى تصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل وانابيب مرنه
غير معدنيه وجمييه وجميع منتجات الفئة  18دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5658568

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/82 :
إسم طالب التسجيل :شركة السويدى اليكتريك  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 188 :القطاع األول  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18المطاط والصمغ والمنتجات المصنوعه من هذه المواد وبالستيك لالستعمال
فى تصنيع ومواد التغليف والحشو والعزل وانابيب مرنه غير معدنيه وجميع منتجات
الفئة  18دون غيرها

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  427212وغيرها

عدد  - 569ال 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 :

5653965

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/59 :
إسم طالب التسجيل :عطا محمود طة عطى  -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل -
فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 688 :شارع بورسعيد الجماليه القاهره
فئـــات العــــــالمة:

18
الفئة  - 18جميع منتجات الفئة 18

االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال 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 :

5336582

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/56/16 :
إسم طالب التسجيل :عمرو كريم محمد ابو اليزيد  -االسمر لالستيراد والتصدير  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش إبراهيم الدسوقى  -بملك فؤاد محمد عبد الحليم بالقنطرة غرب مركز القنطرة
االسماعيلية
فئـــات العــــــالمة12 :
الفئة  - 12المنتجات الجلدية بالفئة 12

عدد  - 569ال 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 :

5338865

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/56/88 :
إسم طالب التسجيل :جوما سبورت  ،اس ايه  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اسانيا
العنــــــــــــــــــوان :سى  /رامون واي كاجال  118/69918 ،بورتيلو دي توليدو  ،توليدو  ،اسبانيا
فئـــات العــــــالمة:

12
الفئة  - 12الجلد و الجلد المقلد  ،جلود حيوانات ،الجلود  ،صناديق الثياب (امتعة )
وحقائب سفر  ،مظالت وشماسي  ،عصي للمشى  ،سياط  ،اطقم تجهيز الخيل ومعدات
السروج  ،حقائب للرياضة  ،محافظ مشبكة بسالسل  ،اطارات للمظالت او للشماسي ،
اطارات لحقائب اليد  ،حدوة الحصاان  ،حقائب شبكية للتسوق  ،مخالي ( اكياس العلف)
 ،اغطية للمظالت  ،دعامات مظالت او شماسي  ،حلقات مظالت  ،عصي مظالت ،
مقابض لعكازات المشي وهذة المنتجات واردة بالفئة 12

االشتراطات

:

 -التنازل عن حرف  Jفى الوضع العادى

عدد  - 569ال 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 :

5368985

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/11/53 :
إسم طالب التسجيل :أليس  +أوليفيا انترناشيونال ال تى دى  -شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة
طبقا لقوانين قبرص
العنــــــــــــــــــوان 92 :ارش  ،ماكاريوس اى اى اى افنيو  1589نيكوسيا  -قبرص
فئـــات العــــــالمة:

12
الفئة  - 12حقائب السفر  ،حقائب اليد  ،حقائب ظهر  ،حقائب النقود  ،حقائب يد صغيرة
 ،محافظ  ،حقائب تحمل على الكتف  ،حقائب مستحضرات التجميل تباع فارغة وهذة
المنتجات واردة بالفئة 12

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 118272

عدد  - 569ال 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 :

5369511

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/56 :
إسم طالب التسجيل :شركة مصر اكتوبرالصناعية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان :المنطقة الصناعية االولى قطعة  62مدينة السادس من اكتوبر  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

12
الفئة  - 12المنتجات الواردة بالفئة 12

عدد  - 569ال 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 :

5381599

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/59/16 :
إسم طالب التسجيل :شركة عرفه لالستثمار و استغالل العالمات التجارية  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان 8 :ميدان االوبرا  -عابدين  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

12
الفئة  - 12المنتجات الوارده بالفئه رقم 12

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5382665

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/19 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية مينيسوتا  -الواليات
المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكولت مول  -تى بى اس  3169 -مينيا بوليس  -مينيسوتا  - 99653الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة12 :
الفئة  - 12حقائب الحمل لجميع االستخدامات؛ المحافظ؛ الجزادين؛ حقائب الظهر؛
حقائب الشاطئ؛ حقائب الزينة ومستحضرات التجميل المباعة فارغة؛ حقائب
المجوهرات؛ حقائب األوراق والوثائق؛ حافظات المفاتيح وبطاقات العمل؛ الشمسيات.
الواردة بالفئة رقم  12دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5359856

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/35 :
إسم طالب التسجيل :بيردو اية بي-شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانيندوله
ستوكهولم  -السويد
العنــــــــــــــــــوان :ص  .ب  - 61 153 -3569ستوكهولم السويد
فئـــات العــــــالمة:

12
الفئة  - 12المظالت والشماسي .األمتعة والحقائب والمحافظ وغيرها من الحامالت.
الجلود والجلود المقلدة  ،والجلود الغير مدبوغة والجلود الدبوغة ؛ واألجزاء
والتجهيزات من جميع السلع المذكورة أعاله  ،المدرجة في الفئة الواردة بالفئة رقم 12

عدد  - 569ال 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 :

5356383

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -الواليات المتحدة
االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول  -تي بي اس  3169 -مينا بوليس  -منيسوتا  99653الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة12 :
الفئة  - 12حقائب االمتعة؛ حقائب الحمل؛ حقائب الحمل ذات الوجه الصلب وذات
الوجه الناعم؛ حقائب الرحالت القصيرة؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ الحقائب
التي تعلق على الكتف؛ الحقائب الرياضية؛ حقائب الحمل؛ الحقائب الجلدية؛ حقائب
الضغط؛ الحقائب النسائية الصغيرة بدون مقابض؛ الحقائب القماشية اسطوانية الشكل؛
حقائب الشاطئ؛ حقائب الخصر الصغيرة؛ أرفف األمتعة ،تحديدا :حقائب التوضيب؛
محافظ النقود ومحافظ السفر؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ الحقائب التي يمكن توضيبها؛
حقائب السفر؛ الحقائب ذات السوار؛ أحزمة لحقائب السفر؛ حقائب لألحذية؛ المثبتات
الجلدية لغايات السفر؛ مجموعات منظمات أدوات الحالقة للسفر؛ اإلدراجات المنظمة
لحقيبة السفر المعدة خصيصا لحقائب السفر؛ حقائب مواد الزينة التي تباع فارغة؛
المظال ت؛ مجموعات هدايا السفر التي تباع كوحدة تتكون أساسا من أكياس من القماش
وقناع للعين وسدادات األذن ووسادة الرقبة؛ عربات أمتعة غير مزودة بمحركات
محمولة وقابلة للطي؛ مجموعات أدوات الزينة للسفر التي تتكون من حقيبة أدوات
الزينة وقناني بالستيكية فارغة؛ حافظات المفاتيح؛ حقائب حمل الغسيل؛ الحقائب
المضادة للماء؛ الحقائب المضادة للماء للهواتف؛ محافظ أجهزة تحديد تردد الراديو.
الواردة بالفئة رقم  12دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 569ال 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 :

5651556

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/35 :
إسم طالب التسجيل :بتروليم ناشيونال بيرهاد (بتروناس)  -شركة ماليزيه
العنــــــــــــــــــوان :تاور  ، 1بتروناس توين تاورز  ،كواال المبور سيتى سنتر  95522 ،كواال المبور ،
ماليزيا
فئـــات العــــــالمة12 :
الفئة  - 12الحقائب و حقائب اليد وحقائب للسفر والحقائب الرياضيه وحقائب الحمل
الغايات  ،محافظ النقود  ،المظالت  ،حقائب تحمل علي الظهر  ،االكياس  ،الجزادين ،
االحزمه  ،الجلود و الجلود المقلده والبضائع المصنوعه من هذه المواد وغير المدرجه
ضمن فئات اخري الواردة بالفئة 12
االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 569ال 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 :

5853851

بتاريــــــــــــــــــخ 8513/55/85 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المتحدة للتجارة والنقل ش.م.م  -شركةمساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 8 :ش حافظ حسين  -الساحل  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الواردة بالفئة 15

عدد  - 569ال 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 :

5382368

بتاريــــــــــــــــــخ 8519/18/35 :
إسم طالب التسجيل :شركة الفا جروب للتنمية الصناعية (الفا سيراميك)  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 89 :ش ابراهيم نوار  -المنطقة السادسة  -قطعه رقم (  ) 3بلوك  - 186مدينة نصر
اول  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة15 :
الفئة  - 15سيراميك الوارد بالفئة 15
االشتراطات

:

 -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج

عدد  - 569ال 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 :

5362566

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/86 :
إسم طالب التسجيل :شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 18 :شارع وزارة الزراعة  -الدقى  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15السيراميك والبورسلين وكافه منتجات الفئة  15دون غيرها

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

242

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5382588

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/15 :
إسم طالب التسجيل :ريالينس لو جيستكس  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان13 :شارع شريف  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع منتجات الفئة رقم 15

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص عى االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

243

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5353321

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/18 :
إسم طالب التسجيل :الشركة التنفيذية لالستثمارات الصناعية -شركة ذات مسئولية محدوده تاسست وقائمة
طبقا لقوانين االردن
العنــــــــــــــــــوان :عمان -االردن
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15ستائر حائط(ليست معدنية) ،زجاج النوافذ ،نوافذ الخشب ،إطارات النافذة
البالستيكية ،أبواب المرآة ،أبواب غير معدنية ،اباجورات خشب,وحدات زجاجية
مزدوجة (غير معدنية  ,)-ابواب الكراج الغير معدنية الواردة في الفئة 15

التنازل عن كلمات وحروف العالمة كل على حدى -منح الطالب حق خاص
:
االشتراطات
على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

244

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5355651

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/13 :
إسم طالب التسجيل :التلوانى للمقاوالت العامه واالستثمار العقارى والتجارة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :المشروع القومي الاسكان شقه رقم  13عماره  95مدينه  6اكتوبر الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15مواد البناء فئة  15دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

245

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655939

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/86 :
إسم طالب التسجيل :شركة أشطات لتصنيع الخرسانة الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 1 :شارع المشير احمد اسماعيل  -شيراتون  -النزهه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

15
الفئة  - 15جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم 15

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

246

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5328286

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/18 :
إسم طالب التسجيل :رضا فايز شعبان حسن  -فرد مصري الجنسيه
العنــــــــــــــــــوان :شلشلمون بملك محمد فتحي محمد بدوي  -مركز منيا القمح الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 85مراتب بالفئة 85

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

247

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5356382

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية  -مينيسوتا الواليات
المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول  -تى بى اس  - 3169مينيا بوليس  -مينيسوتا - 99653
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة85 :
الفئة  - 85وسائد الرقبة ووسائد السفر لالرتداء  -اقفال غير معدنية لالمتعة  -عالقات
المالبس الواردة بالفئة رقم  85دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

248

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358996

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/53 :
إسم طالب التسجيل :فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا)  -شركة تأسست بموجب قوانين
سويسرا
العنــــــــــــــــــوان :فيفا استراس  2566 , 85زيوريخ سويسرا
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 85مرايا؛ تماثيل تذكارية؛ تماثيل صغيرة؛ تماثيل؛ زخارف؛ جوائز تذكارية من
الخشب ،أو الشمع ،أو الجص أو المواد البالستيكية؛ لوحات أرقام (غير معدنية)؛
بطاقات هوية ( ليست من المعدن) ،شارات ،أساور تعريف وبطاقات لفتح األبواب (غير
مشفرة) جميعها مصنوعة من البالستيك؛ وسائد؛ أثاث؛ مقاعد وكراسي لإلستخدام
الداخلي والخارجي؛ رفوف الكتب؛ مناشر (أثاث)؛ أرفف ولوحات عرض المبيعات؛
أزعية صرف ثابتة للمناديل (غير معدنية)؛ عالقات معاطف؛ مراوح لإلستخدام
الشخصي؛ مواد قابلة للنفخ بالستيكية؛ الفتات ورايات اإلعالن بالستيكية؛ أشرطة
بالستيكية؛ إطارات للصور؛ لوحات األرقام (غير معدنية)؛ أغطية بالستيكية مطبوعة
لغايات الجمع ،صناديق أدوات من البالستيك.الواردة بالفئه  85دون غيرها

:
االشتراطات
226226وغيرها

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها  -العالمه مرتبطه مع العالمه رقم

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

249

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5655816

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :بي .بوكس فور كيدز ديفيلوبمنت بتي ليميتد  -شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة
وفقا لقوانين استراليا
العنــــــــــــــــــوان :يونت  688 ، 9سبرينجفايل روود  ،مالجرايف  ،فى اى سى  ، 3185استراليا
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 85جميع المنتجات الواردة بالفئه 85

االشتراطات

:

 -التنازل عن حرف  aعلى حدة وفى الوضع العادى

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

250

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5656885

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :شركة بركات -احمد طارق سعد زغلول وشركاة  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :عماره  5مشروع  85الحى الثامن القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 85جميع المنتجات الواردة بالفئة85دون غيرها

االشتراطات

:

-----

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

251

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5656821

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير -شركه توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

85
الفئة  - 85جميع المنتجات الواردة بالفئه 85

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

252

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5365598

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/55/88 :
إسم طالب التسجيل :دابليو كيه اى هولدينج كومبانى انك  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين
الواليات المتحده االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 5989 :دابليو  -براين ماور ايه فى اى سويت  355روزمونت اللينوى 65512
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة81 :
الفئة  - 81اطبا ق الخبز -االطباق الخزفية -واطباق التقديم  -المقايالت  -الطاسات
واغطيتها بالفئة  81دون غيرها

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

253

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5395851

بتاريــــــــــــــــــخ 8518/11/58 :
إسم طالب التسجيل :اوالد عابدين لالوانى المنزلية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :الدور الثانى  -برج عابدين  -الكورنيش الجديد  -ميت غمر  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81االوانى المنزلية الواردة بالفئة رقم 81

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

254

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5368861

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/53/85 :
إسم طالب التسجيل :منير خيرى زاخر وشركاة  -العمدة لالوانى المنزلية  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :مدينة العبور  -المنطقة الصناعية ب أ ج القطعة رقم  - 9صناعات صغيرة
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81اوانى منزلية الواردة بالفئة 81

االشتراطات

:

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 422242

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

255

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5388521

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/58/56 :
إسم طالب التسجيل :شركة سالى لتصنيع االلمونيوم محمد -عرفة هاشم الغرابلى وشركاه  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان15 :شارع مصطفى رياض مدنية نصر المنطقة االولى القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع المنتجات الواردة بالفئة 81

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

256

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5382885

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/16 :
إسم طالب التسجيل :حسام منسي ابو الفتوح  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان89 :شارع احمد محمود المزين متفرع من المهندس محمد غنيم  -المطريه  -القاهره
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81اجهزة صيد الحشرات التى تعمل بالكهرباء بالفئة 81

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

257

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5322553

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/88 :
إسم طالب التسجيل :االهرام لصناعة االلومنيوم ش م م  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان 39 :ش الباب االخضر  -اللبان اللبان  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81المنتجات الواردة بالفئه 81

االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

258

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5322556

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/88 :
إسم طالب التسجيل :االهرام لصناعة االلومنيوم ش م م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان 39 :ش الباب االخضر  -اللبان أسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81منتجات الفئة  81دون غيرها

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة

عدد  - 569ال 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 :

5351582

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/35 :
إسم طالب التسجيل :علي حليل يوسف عوض -الخليل لالستيراد والتصدير  -فرد مصري الجنسيه
العنــــــــــــــــــوان :ميت غراب بملك -سعاد علي محمد طمأن  -مركز السنبالوين  -الدقهلية
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81االدوات و المستلزمات المنزلية بالفئة 81

االشتراطات

:

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 172221

عدد  - 569ال 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 :

5359893

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/81 :
إسم طالب التسجيل :شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  -شركة مساهمة
العنــــــــــــــــــوان :قطعة رقم 165ب المنطقة الصناعية الثانية بالقطع ارقام  188 / 186 / 189بلوك
 38بالقطاع الثانى المنطقة الصناعية االولى مدينة السادس من اكتوبر
فئـــات العــــــالمة81 :
الفئة  - 81جهاز صاعق الناموس وأدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ
(ليست من معادن نفيسة أومطلية بها) وأمشاط وأسفنج وفراشى (عدا فراشي التلوين
أوال دهان) ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلي وزجاج غير مشغول
وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) والكريستال وأواني زجاجية
وأواني خزف صيني وأواني خزفية بالفئة  81وغير واردة في فئات أخرى
االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 842276

عدد  - 569ال 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 :

5356585

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/56 :
إسم طالب التسجيل :شركة مطاوع للبالستيك  -شركة توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 35 :ش سلطان عزبه رستم شبرا الخيمه ملك الشركاء القليوبيه
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81الحاويات المصنوعه من البالستيك  -القوارير و االواني المصنوعه من
البالستيك لتعبئه مستحضرات التجميل وجميعها بالفئه  81دون غيرها

االشتراطات

:

 -التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى

عدد  - 569ال 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 :

5356385

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز ,انك  -شركه امريكيه متحدة تالفت في واليه  ,مينيسوتا الواليات
المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول ,تى بى اس 3169 -مينيا بوليس -مينيسوتا  99653الواليات
المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة81 :
الفئة  - 81أطقم القنانى االمنة للسفر ,القنانى المباعة فارغة وقنانى المياه المباعة فارغة
,اكواب السفر ,فتاحات القنانى ,علب حبوب الدوية ,أطقم خلطات المشروبات للسفر التى
تتضمن عصى التحريك وفتاحات النبيذ وفتاحات النبيذ وفتاحات القنانى والكووس
الصغيرة للمشروبات ومغلقات القنانى وصنابير الصب الواردة بالفئة  81دون غيرها
االشتراطات

:

منح الطالب حق اسبقيه  -تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5358388

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/58 :
إسم طالب التسجيل :شركة االهرام لصناعة االلومنيوم ش.م.م  -شركة مساهمة مصرية
العنــــــــــــــــــوان39 :ش الباب االخضر -اللبان اللبان  -االسكندرية
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع االواني و االدوات المنزليه بالفئة 81

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

264

جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العالمة

قدم عنها طلب رقم :

5358998

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/53 :
إسم طالب التسجيل :فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن (فيفا)  -شركة تأسست بموجب قوانين
سويسرا
العنــــــــــــــــــوان :فيفا  -استراس  2566 ، 85زيوريخ  ،سويسرا
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81أدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ (غير كهربائية) ،أطقم
طبخ محمولة لإلستعمال الخارجي ،القوارير الزجاجية (حاويات) ،مالعق المزج (أواني
مطبخ) ،عصارات الفوا كه (غير كهربائية) للغايات المنزلية ،ألواح القطع للمطبخ،
صواني لغايات منزلية ،دالء الثلج ،الخالطات ،رجاجات الكوكتيل ،أطباق عميقة
للسكر ،األباريق ،األكواز ،األكواب وزجاجات الشرب ،المصافق ،الصحون واألطباق،
الصحون الواقية ،األطباق المسطحة ،األكواب الزجاجية ،قدور الشاي ،قفازات عازلة
للحرارة لألفران ،قفازات منزلية ،مفاتيح سدادات الفلين ،فتاحات القوارير ،قوارير
المشروبات ،القوارير الخوائية ،مبردات غير كهربائية لألطعمة والمشروبات ،موزعات
المناشف الورقية (غير معدنية) ،األمشاط وفراشي الشعر ،فراشي األسنان ،خيوط
تنظيف األسنان ،أدوات التنظيف بالخيط لما بين األسنان ، ،منشطات بين األسنان ،
نصب ،تماثيل ،تماثيل صغيرة ،حلي وجوائز من التيراكوتا أو الزجاج ،قوارير زينية
لمستحضرات التجميل ،حماالت ألبسة للتجفيف ،سالل ورقية للنفايات ،الحصاالت
الخنزيرية (غير معدنية) ،أطباق المائدة التذكارية ،أطباق عميقة إلطعام الحيوانات
االليفة ،أقفاص للحيوانات األليفة ،لوحات تذكارية (غير معدنية).الواردة بالفئة  81دون
غيرها

:
االشتراطات
 126882وغيرها

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

عدد  - 569ال 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 :

5355292

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/19 :
إسم طالب التسجيل :احمد وليد وشريكة  -الشركة العربية للتجارة والصناعة اتامكو  - AIPdOشركة
توصية بسيطة
العنــــــــــــــــــوان :الدور االول  -العقار الكائن يالقطعتين  -158 / 155الكيلو  - 82طريق مصر
اسكندريه الصحراوي  -ابو رواش  -كرداسة  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة81 :
الفئة  - 81جميع منتجات الفئه 81

عدد  - 569ال 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 :

5655819

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/81 :
إسم طالب التسجيل :بي بوكس فور كيدز ديفيلوبمنت بتي ليميتد  -ش محدودة المسئوليه طبقا لقوانين استراليا
العنــــــــــــــــــوان :يونت  688 - 9سبرينجفايل روود  -مالجرايف فى اى سى  3185استراليا
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع المنتجات الواردة بالفئه  81دون غيرها

االشتراطات

:

----

عدد  - 569ال 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 :

5651835

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/56 :
إسم طالب التسجيل :مزايا بالست  -شركة ذات مسئوليه محدودة قانون  88لسنة 8518
العنــــــــــــــــــوان 6 :اكتوبر  -المنطقة الصناعيه المحور المركزى  -قطعه رقم  - 85/1الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81المنتجات البالستيكية بأنواعها الواردة بالفئة رقم 81

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5658868

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/15 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاة-شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :شارع السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع المنتجات الواردة بالفئه 81

عدد  - 569ال 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 :

5653596

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/51 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 356 :شارع السودان  -الدور الثالث  -شقه  -19المهندسين  -العجوزه  -الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع المنتجات الوارده بالفئة 81

عدد  - 569ال 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 :

5656881

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :احمد طارق سعد زغلول وشركاه  -شركة بركات  -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :عماره  5مشروع  - 85الحى الثامن  -مدينة نصر  -القاهرة
فئـــات العــــــالمة:

81
الفئة  - 81جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 81

عدد  - 569ال 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 :

5356321

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية  -مينيسوتا الواليات
المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول  -تى بى اس  - 3169 -مينيا بوليس  -مينيسوتا - 99653
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة88 :
الفئة  - 88العصبات المطاطية لحماية المالبس الملفوفة للسفر  -حقائب غسيل المالبس
الواردة بالفئة  88دون غيرها
االشتراطات

:

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 569ال 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 :

5326188

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/13 :
إسم طالب التسجيل :شركة عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته (مجموعه المستقبل الدولية )  -شركة
تضامن
العنــــــــــــــــــوان :كفر نعمان بملك محمود صالح محمود حسن مركز ميت غمر الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

83
الفئة  - 83جميع المنتجات الواردة بالفئة 83

االشتراطات

:

 -التنازل عن حرف بى

على حدى

عدد  - 569ال 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 :

5322888

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/89 :
إسم طالب التسجيل :شركة لومتكس للصناعات النسيجيه  -شركة مساهمه مصرية
العنــــــــــــــــــوان 68 :شارع لبنان  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

83
الفئة  - 83المنتجات الواردة بالفئه  83دون غيرها

االشتراطات

:

----

عدد  - 569ال 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 :

5322883

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/53/89 :
إسم طالب التسجيل :شركة لومتكس للصناعات النسيجيه  -شركة مساهمه
العنــــــــــــــــــوان 68 :شارع لبنان  -المهندسين  -العجوزة  -الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

83
الفئة  - 83المنتجات الواردة بالفئه  83دون غيرها

االشتراطات

:

 -العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 122688

عدد  - 569ال 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 :

5359553

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/56 :
إسم طالب التسجيل :الشركة المصرية للصناع ة والتجارة سوجيك عرفة  /احمد محمد عبد الستار عرفة
وشركاه  -شركة توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 26 :أ ش الفيزون بولكلي الدور الثالث شقه  - 18قسم الرمل االسكندريه
فئـــات العــــــالمة:

83
الفئة  - 83جميع المنتجات الواردة بالفئه 83

االشتراطات
اس  Sعلى حدى

:

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

عدد  - 569ال 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 :

5358382

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/58 :
إسم طالب التسجيل :مؤسسة مروة كاربت  -قصر المروة للسجاد  -فرد  -مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :اجا 11 -شارع بورسعيد  -بملك احمد المتولي محمود الناقد  -اجا  -الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

83
الفئة  - 83السجاد الوارد بالفئة رقم 83

:
االشتراطات
باستخدامها مجمعه

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

عدد  - 569ال 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 :

5315889

بتاريــــــــــــــــــخ 8516/18/56 :
إسم طالب التسجيل :تيكستيال انتيلو اس ال  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
اسبانيا
العنــــــــــــــــــوان :كاريتيرا دى الكوى  66265. 32ألبايدا (فالنسيا ) ،اسبانيا
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86المنسوجات ومنتجات المنسوجات  ،غير الواردة فى فئات اخرى  ،أغطية
للمائدة والفراش  ،بياضات الفراش  ،أغطية الفراش  ،بطانيات ،وهذه المنتجات واردة
بالفئة 86

عدد  - 569ال 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 :

5385655

بتاريــــــــــــــــــخ 8512/15/85 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  -انك  ،شركة امريكية متحدة تالفت فى والية  ،مينيسوتا  -الواليات
المتحدة االمريكيه
العنــــــــــــــــــوان1555 :نيكوليت مول  ،تى بى اس  ، 3169 -مينيا بوليس  ،مينيسوتا ، 99653
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة86 :
الفئة  - 86الواقيات للفرشات من القطن  -مفارش السرير  -تحديدا  -مالءات االسره
واطقم المالءات واطقم المفارش واغطيه المخدات وبطانيات االسره  -اغطيه واالغطيه
الخفيفه لالسره والقطع المحيطيه لالسره والمفارش الكبيره لالسره والمفارش المزينه
العلويه لالسره واغطيه االسره وستائر االسره واللحافات ولحافات الريش -اغطيه
النوافذ القماشيه  -تحديدا الستائر وستائر الجوخ  -ستائر اماكن االستحمام  -المناشف -
القطع القماشيه للتغسيل -االغطيه للوسائد  -المعلقات الجداريه القماشيه  -اغطيه النوافذ
القماشيه  -تحديدا الستائر الشفافه  -الستائر المتدليه  -الستائر القصيره قفازات
االستحمام .الواردة بالفئة رقم  86دون غيرها

عدد  - 569ال 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 :

5326182

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/13 :
إسم طالب التسجيل :شركة عاصم صالح محمود حسن عيد وشريكته  -مجموعه المستقبل الدولية  -شركه
تضامن
العنــــــــــــــــــوان :كفر نعمان بملك محمود صالح محمود حسن مركز ميت غمر الدقهليه
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئه 86

االشتراطات

:

التنازل عن حرف ( بي ) ( ) كال علي حدا

عدد  - 569ال 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 :

5329885

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/51/35 :
إسم طالب التسجيل :حسام الدين فاروق السيد محمد عساف  -جنى تكس للتوكيالت التجارية  -فرد  -مصرى
الجنسية
العنــــــــــــــــــوان 618 :شارع طريق الحرية  -زيزينيا  -الوحدة  - 6الدور األرضى  -سيدى جابر -
االسكندرية
فئـــات العــــــالمة86 :
الفئة  - 86المنسوجات والمفروشات وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 86
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  -التنازل عن
:
االشتراطات
الحروف كال على حدى  -التنازل عن البيان التجارى

عدد  - 569ال 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 :

5353182

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/56/18 :
إسم طالب التسجيل :هابى تيكس للنصاعات النسيجية  -شركة ذات مسئوليه محدودة
العنــــــــــــــــــوان :القطعه رقم ( ) 3 61Pمدينة العاشر من رمضان  -الشرقيه
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86الغزل والنسج الوارد بالفئة رقم 86

االشتراطات

:

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

عدد  - 569ال 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 :

5359686

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/58/89 :
إسم طالب التسجيل :نون أيه دى هولدينغز ليميتد  -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين
دولة االمارات العربية المتحدة
العنــــــــــــــــــوان :وحده رقم  ، 6الطابق  ، 3منطقه البوابه  ،المبنى  ، 8مركز دبى المالى العالمى ،
ص.ب ، 956982 .دبى  -االمارات العربيه المتحده
فئـــات العــــــالمة86 :
الفئة  - 86المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات اخرى  ,أغطية الفراش
والموائد وجميع المنتجات الواردة في الفئة .86

عدد  - 569ال 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 :

5356328

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/52/58 :
إسم طالب التسجيل :تارجت براندز  ،انك  -شركة امريكية متحدة تألفت فى والية  ،مينيسوتا الواليات
المتحدة االمريكية
العنــــــــــــــــــوان 1555 :نيكوليت مول  ،تى بى اس  ، 3169 -مينيا بوليس  ،مينيسوتا ، 99653
الواليات المتحدة االمريكية
فئـــات العــــــالمة86 :
الفئة  - 86بطانيات السفر وبطانيان الحضن وبطانيات الفرش وبطانيات االسرة ،
حصر السفر  ،المناشف والبشاكير الواردة بالفئة  86دون غيرها
االشتراطات

:

 -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح الطالب حق اسبقية

عدد  - 569ال 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 :

5352886

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/12 :
إسم طالب التسجيل :فيكس تكس للمنسوجات -محمود فكرى عبد المطلب وشريكه -شركة تضامن
العنــــــــــــــــــوان :مدينة بدر قطعة رقم  1على  155المنطقة الحرفية الدولى
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86اقمشة الوارد بالفئة 86دون غيرها

االشتراطات

:

منح حق خاص على االلوان

عدد  - 569ال 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 :

5352688

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/55/86 :
إسم طالب التسجيل :عماد مجدي الياس عوض الله  -االنطوني للمالبس الجاهزة  -فرد مصرى الجنسية
العنــــــــــــــــــوان :ش تخطيطي 95م  -عزبه الجوهري  -شبرا الخيمه اول بملك /علي عبد المحسن بكري
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الوارده بالفئه 86

االشتراطات

:

 -التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى

عدد  - 569ال 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 :

5355819

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/15/13 :
إسم طالب التسجيل :هانغتشو جينغهوي كييوان ترادنج كو  -ال تي دي  -شركة ذات مسؤليه محدوده
العنــــــــــــــــــوان :مينوي فيالج  -بينونغ تاون  -شياوشان ديستركت  -هانغتشو سيتي  -تشجيانغ -
الصين
فئـــات العــــــالمة86 :
الفئة  - 86نسيج القنب  -اقمشة  -بياضات(اغطية) لالسرة  -اقمشة من نسيج غير
محبوك  -اغطية للموائد ليست من الورق  -بياضات حمام (عدا المالبس)  -مطرزات
من النسيج تعلق عى الجدران  -حوامل من النسيج  -اقمشة  -شراشف وجميع هذة
المنتجات واردة بالفئة  86وال ترد ضمن فئات اخرى
االشتراطات

:

التنازل عن الحروف كال على حدى

عدد  - 569ال 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 :

5658862

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/15 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاة-شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -شركه توصيه
بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :شارع السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئه 86

عدد  - 569ال 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 :

5658655

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/85 :
إسم طالب التسجيل :نوتيكا اباريل انك  -ش مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين واليه ديالوير
العنــــــــــــــــــوان 65 :ويست  98ستريت نيويورك نيويورك  15515الواليات المتحده االمريكية
فئـــات العــــــالمة:

86
لألسرة؛ أطقم مالءات؛ أكياس للمخدات؛ أغطية؛ طوق/زخرفة
الفئة  - 86أغطية
ّ
لألسرة [شراشف]،
لألسرة؛ أغطية للمخدات؛ فرشات؛ أغطية للفراش؛ لُ ُحف؛ أغطية
ّ
ّ
بطانيات؛ شراشف؛ مناشف استحمام؛ مالءات الحمام؛ مناشف؛ مفارش موضعية من
النسيج؛ بياضات للموائد من النسيج؛ أغطية للموائد من النسيج؛ مناديل من النسيج
للموائد؛ ستائر للنوافذ؛ ستائر من النسيج؛ مناشف للشاطئ؛ أغطية للمخدات؛ وسائد
للفراش؛ مناشف المطبخ؛ مناشف لتجفيف الصحون؛ مفارش من النسيج واقية للموائد؛
بطانات للستائر؛ بطانات ستائر الحمام؛ مناشف اليد؛ أكياس للنوم [أغطية]؛ وجميع
منتجات الفئة 86

عدد  - 569ال 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 :

5658253

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/11/88 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقة 19المهندسين العجوزة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئة86

عدد  - 569ال 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 :

5656823

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/19 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير -شركه توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئه 86

عدد  - 569ال 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 :

5656939

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/18 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاة-شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير -شركة توصية
بسيطة
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقة  19المهندسين العجوزة الجيزة
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئة 86

االشتراطات

:

تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها

عدد  - 569ال 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 :

5656556

بتاريــــــــــــــــــخ 8515/18/83 :
إسم طالب التسجيل :تامر رجب وشركاه  -شهره للتجاره والتوكيالت والتصدير -شركه توصيه بسيطه
العنــــــــــــــــــوان 356 :ش السودان الدور الثالث شقه  19المهندسين العجوزه الجيزه
فئـــات العــــــالمة:

86
الفئة  - 86جميع المنتجات الواردة بالفئه 86

عدد  - 569ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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