
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9561637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/10/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سينجنتا بارتيسيبيشينز ا . ج ، شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا   -بازل  8936،  013شوارزوالدالي 

 1 : المةــــــالعات ـــفئ
 

مستحضرات  -البستنة وزراعة الغابات  -الكيماويات المستخدمة فى الزراعة  - 1الفئة 

 1معالجة البذور الواردة بالفئة رقم 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م ( جيمناي اي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة   - 1الفئة 
 

جى فى الوضع العادى  Gزل عن حرف التنا -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

على حدة GNIDLOGالتنازل عن هولدنج  -على حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

3 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حدودة شركة ذات مسئولية م -السور لتجارة المواد الكيماوية والبترولية )ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادي   -ميدان النهضه  31

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مواد كمياويه الوارده بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

القارورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مطار برج طريق  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه  -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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

 باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة المانية -باسف أس إي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لودفيجسهافن آم راين , المانيا  56ستراسي  -بوش  -كارل 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة والحراجة وخاصة المستحضرات  - 1الفئة 

المدعمة للنباتات والمستحضرات الكيميائية أو البيولوجية إلدارة اإلجهاد في النباتات 

والمستحضرات التي تنظم نمو النباتات والمستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور 

 ( دون غيرهــــــــا 1لزراعي الــــــوارده بالفئة )وجينات البذور لإلنتاج ا
 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -مدى للتقنيات الزراعية الحديثة  -ايهاب يحى عبد المقصود عبد الجواد 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقه الصناعيه الثانيه ) صناعات صغيره ( الصالحيه الجديده ملك  67القطعه رقم 

 ميخاليس عزمى خليل الشرقيه 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1االسمده و مخصبات االسمده الزراعيه الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

7 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/91/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 إيكات للدهانات واالحبار )بريموكات ( شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -م. السادات -الرابعه  ج المنطقة الصناعية100قطعة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0البويات والدهانات وجميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9567936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/98/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -الصناعات  الكيماوية شركة رويال للدهانات و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امتداد المنطقة الصناعيه السادسه مدينة السادس من اكتوبر 95قطعه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0بويات ودهانات السيارات فقط فئة  - 0الفئة 
 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9578638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كيرمينا جروب للدهانات ومواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريهالمجاورة الرابعه مدينه برج العرب الجديده االسكند 1شقه  85عمارة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات الورنيش الالكيه المواد التى تستخدم لوقايه المعادن من الصدأ مواد  - 0الفئة 

 دون غيرها 0تنر البويات وجميع منتجات الفئة  0الصباغه المواد الملونه بالفئه 
 

ح حق خاص على االلوانمن - 238723االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9573156 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -كايزن للتجارة والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -االهرام  -لمريوطيه غرب أ ـ ترعة ا 61عماره  -الدور الثاني  - 5مكتب رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الدهانات بالفئه   - 0الفئة 
 

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

الجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة   - 0الفئة 
 

جى فى الوضع العادى  Gاالشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان التناززل عن حرف 

هولدنج على حدة GNIDLOGالتنازل عن  -على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ياحية مصر للمنشأت الس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  81 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شر من رمضان المنطقة الصناعية جنوب مدنية العا -قطاع )ك(  - 15قطعة رقم 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

273283العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/91/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ذات مسئولية محدودة   -الشركة القطرية للمنظفات 

 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدوحة قطر 6765ص . ب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

البس ، مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى الم - 5الفئة 

ومستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون ، عطور ، وزيوت عطرية ، 

 دون غيرها 5مستحضرات تجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ، منظفات اسنان بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9563980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/90/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -)لورييه جروب(  -الشركة المتكاملة لمستلزمات التجميل والمنظفات 

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر اول  -شارع عمارات رابعة العدوية  19

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ردة بالفئة المنظفات الصناعية الوا - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9566878 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/90/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -يونيتد هلس كير  -ليلى محمد نديم وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اهره ش سمير سيد احمد محطة الباشا المنيل الق 10

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الوارده بالفئه   - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9590865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/96/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هدى بيوتى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جيه اند سى ، روود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية ، فى ، مبنى  5الطابق 

 1119جى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض األقمشة تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات  - 5الفئة 

تنظيف وصقل وجلي وكشط، الصابون، العطور والزيوت العطرية، مستحضرات 

لشعر، منظفات األسنان، اللواصق لتثبيت الرموش المستعارة، التجميل، غسول )لوشن( ل

اللواصق لتثبيت الشعر المستعار، اللواصق لغايات التجميل، بلسم لغير األغراض الطبية 

لالستعمال على الشعر والجلد والشفاه، االقنعة التجميلية، الكريمات التجميلية، اطقم 

واحمر الخدود و ظالل العين و المسكرة  التجميل التي تحتوي على الكحل لتحديد العين

و مستحضرات تجميل الحواجب واحمر الشفاه واالقالم التجميلية، مستحضرات تجميل 

للرموش، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، مستحضرات تجميل الحواجب، اقالم 

الحواجب، الرموش المستعارة، االظافر المستعارة، ملمع الشفاه، علب احمر الشفاه، 

أحمر الشفاه، غسوالت ]لوشن[ ألغراض التجميل، المكياج، مساحيق المكياج، 

مستحضرات المكياج، مستحضرات ازالة المكياج، المسكرة، المواد الهالمية للتدليك 

لغير األغراض الطبية، الملصقات الفنية لألظافر، مستحضرات العناية باألظافر، طالء 

عة العطور، الفازلين ألغراض التجميل، االظافر، الزيوت ألغراض التجميل، صنا

المستحضرات السمرار البشرة بالتعرض للشمس ]مستحضرات التجميل[، اللواصق 

لتثبيت األظافر المستعارة، الحمرة للخدود، أقالم أحمر الخدود، المستحضرات للعناية 

بالجسم والجمال ألغراض تجميلية، الملصقات الفنية للجسم، الكريمات المنظفة ، 

المستحضرات التجميلية إلخفاء عيوب الجسم والوجه والبشرة )الكونسيلر(، 

المستحضرات إلخفاء البقع والشوائب عن الوجه والجسم والبشرة، المسحوق التجميلي 

للوجه )بودرة(، كريم لتوحيد لون البشرة، سائل لتوحيد لون البشرة، الحمرة تجميل 

للزينة، المستحضرات لفرك وتقشير  تحتوي على الكريم، المستحضرات التجميلية

الجسم والوجه واليدين والقدمين ألغراض تجميلية، محدد للعين، ظالل العين، 

المستحضرات الغير طبية للعناية بالشفاه، محدد الشفاه، كريم اساس تجميلي للوجه، 

رؤوس وأطراف اصطناعية لألظافر، الوشم ألغراض تجميلية غير دائم وقابل لإلزالة، 

ستحضرات التجميلية التي تعتمد على الماء كمكونها االساسي وتكون معززة الم

بمجموعة من المكونات النشطة )الغير طبية( التي تستخدم لتقليص مسام الوجه 

وبالتحديد المستحضرات الغير طبية للجلد والتي تحارب عالمات تقدم السن واللوشن 

راي( الذي يستعمل لتثبيت المكياج الذي يستعمل للجسم والوجه واليدين، الرذاذ )سب

لفترات طويلة، الرذاذ )سبراي( ألغراض التجميل للجسم والوجه واليدين والقدمين، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

مواد التواليت، ألواح تحتوي على ألوان وانواع متعددة لملَمع/ملَون الشفاه، مستحضرات 

 دون غيرها. 5تجميل الشفاه والواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

20 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9596797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/97/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -ال سى وايكيكى ماجازاجيليك هيزميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتى 

 مؤلفة طبقا لقوانين تركيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا . -اسطنبول  -باجسيالر  76نو  -جولبهار جاديسى  -ايفرين ماهاليسى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

منظفات بخالف المستخدمة فى العمليات  -مستحضرات التنظيف والقصر  - 5الفئة 

ملينات لالقمشة تستخدم فى الغسيل  -قاصر للغسيل والكئ  -التصصنيعية ولغايات طبية 

مستحضرات تجميل )  -ور عط -المنظفات لغسل الصحون  -مزيالت البقع  -والكى 

مزيالت روائح كريهة لالستخدام  -باستثناء مستحضرات التجميل الطبية ( روائح طبية 

 -الصابون ) باستثناء الصابون الطبى ( الصابون المعطر  -الشخصى او الحيوان 

صابون  -صابون مطهر  -صابون لليدين  -صابون سائل سائل  -الصابون السائل 

 -ملمعات اطقم االسنان  -منظفات اسنان  -ت العناية باالسنان مستحضرا -تجميلى 

مواد سحج ) سنفرة(  -غسوالت للفم ليست لغايات طبية  -مستحضرات تبيض االسنان 

 -معاجين سحج  -قماش سحج ) سنفرة (ورق سحج ) للسنفرة ( حجر الخفاف  -

ت الجلود ملمعات وكريما -مستحضرات صقل للجلد والفينيل والمعادن والخشب 

 دون غيرها 5والفينيل والمعادن والخشب والشمع للتلميع فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9596791 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ريتشي وايز للتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -ابراج بدر  - 9عمارة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9596790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شي وايز للتجارة ريت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -ابراج بدر  - 9عمارة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9565610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصركيم  -عمرو محمد نجيب محمد ابو العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قريه سنهوت   -ايمن مختار مقلد   -بجوار صيدليه د   -شارع مدرسة ابو ربيع االبتدائيه 

 محافظة الشرقية  -مركز منيا القمح  -

 5 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها 5المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9566960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/90/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  96755نيوجيرسي  -نيو برونزويك  -ون جونسون اند جونسون بالزا 

 المتحده االمريكيه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وبخاصه مستحضرات لتنظيف البشره  -منتجات غير طبيه للعنايه بالبشره  - 5الفئة 

 -البشره مناديل لتنظيف  -غسوالت )لوشن( ومستحضرات لترطيب البشره  -شامبو 

 5مناديل تجميليه مبلله مسبقا بالفئة رقم 
 

272883االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9566196 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه -لتوكيالت واالستيراد والتصدير شهره للتجاره وا -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 13ش السودان الدور الثالث شقه  598

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمر  زين العابدين عامر يونس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مكتب القاهرة للتسويق العقارى 0زهراء مدينة نصر شقة  67

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضرات التجميل بالفئة  - 5الفئة 
 

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

باستخدامها فى مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة مساهمة مصرية -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  161

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 .5الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  161

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 .5الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  161

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 .5الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

 التنازل عن مقطعى العالمة كال على -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  161

 5 : المةــــــات العـــئف
 

 .5الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مصريةش -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ش الحجاز  161

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 .5الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -مصر جروب للمنظفات الصناعية  -اشرف لمعى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -  59بلوك   - 8مجاروة  -المشروع االمريكى  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 المنظفات الصناعيه زمستحضرات التنظيف بكافه انواعها - 5الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

33 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9570650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -مصر جروب للمنظفات الصناعية  -اشرف لمعى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -  59بلوك   - 8مجاروة  -المشروع االمريكى  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المنظفات الصناعيه ومستحضرات التنظيف بكافة انواعها الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9578030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ركس لمستحضرات التجميل   -وليد احمد محمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم المنتزه  -سيدى بشر قبلى   -ش سيف   109

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

كريمات  -لوسيون  -شامبوهات  -لعطور ا -مستحضرات التجميل  - 5الفئة 

 دون غيرها 5مستحضرات العناية بالجسم وجميع منتجات الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى 

االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9578663 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

16/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -ش الحجاز   161

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5بجميع انواعهم الواردة بالفئة رقم  الصابون والمنظفات - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9573538 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -م ( شركة التراكير للطباعه والمنتجات الصحية ) ش.م.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العاشر من رمضان  - Y1( بالمنطقه الصناعيه 1Kxقطعة االرض الصناعيه )

 الشرقيه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المعطر المنزلى الوارد بالفئه  - 5الفئة 
 

228383عالمة رقم العالمة مرتبطة مع ال -االشتراطات        :       
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة   - 5الفئة 
 

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

كال على حدى GnidloHالحرف وعن هولدنج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

جولد كلين لتعبئة المنظفات الصناعية خلط بارد  -محمد ابراهيم عبد الحميد عبد اللطيف 

 مصرى الجنسية  -فرد  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم -اطسا   -منشاة عبد  المجيد م اطسا بملك احمد رمضان محمود 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المنظفات الصناعيه الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

فى   G.Gالتنازل عن الحروف جى سى  -التنازل عن كل مقطع على حدى  -باستخدامها مجمعه 

الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576586 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ  -عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 فرد مصرى الجنسية -لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -شارع بورسعيد  899

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :       
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -كامينا برودكتس كوربوريشن  -حت اسكندر وشركاه مد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور   -كفر طهرمس 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

وغيرها  872877العالمة رقم 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9577966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -التوفيق لتصنيع المنظفات الصناعية   -احمد محمد محمود توفيق 

  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / هدى محمود  على بركات  دمنهور   -ش زايد متفرع من ش  الروضة  -شبرا  

 البحيرة  -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -مول التجارى العروبه  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -المتوكل لالستيراد والتصدير  -محمد حسنين على حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -شارع الملك فيصل  176بالعقار رقم  3محل رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا السنفره 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890686 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مصطفى محمد محمود احمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -فيصل  -شارع احمد ابراهيم   0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبصفة خاصة العطور 5مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

ى حدى كال عل VNBاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف بى او فى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عوارض للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الملكه العربيه السعوديه  11873الرياض  00916ص ب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ى، مستحضرات الشامبو الجاف، لو - 5الفئة  اصق لتثبيت الشعر المستعار، أصباغ الِلحَّ

أصباغ تجميلية، ملونات للشعر، أصباغ للشعر، غَُّسوالت )لوشن( للشعر، رذاذ 

دون  5)سبراي( للشعر، مستحضرات تجعيد الشعر، مبطالت تجعيد الشعر الدائم فئة 

 غيرها
 

لى االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص ع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مدار للكيماويات شركة تضامن  -شركة وليد دعبول واخوانة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا   196الكسوة خيارة دنون عقار 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

47 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -والتصدير  شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 13شقه  -ش السودان الدور الثالث  598

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -موسي لمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كاولون  -مونج كوك  -طريق نازان  699 -مبنى هانج سنج  - 1995غرفه رقم 

 هونج كونج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

  5جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893718 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

تراست كيم  -محمد عبد الحميد عطية سليمان وعبد الله محمد رمضان ابراهيم 

 شركه تضامن  -لكيماوية للصناعات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 17(عنبر  136وحدة رقم ) -مجمع الصناعات الصغيره  -المنطقه الصناعيه الثانيه 

 محافظه االسماعيليه   -نموذج أ  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

  5المنظفات الصناعيه الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896571 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -بارفيوم كونديشينمنت ديزاين اس. ايه. ار. ال. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب تانجر المغر -فري زون ، رابات ار دي  13لوط رقم  - 1اي لوط رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئه  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896575 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده   -ين اس. ايه. ار. ال  بارفيوم كونديشينمنت ديزا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المغرب  -تانجر   -رابات ار دي  -فري  زون   13لوط رقم  -1اي لوط رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899569 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  -العالمية للصناعات الكيماوية )سما(  -محمد عبد المجيد على غالب وشريكية 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -برج العرب  -امتداد المنطقه الصناعيه الرابعه  - 6بلوك  16قم القطعه ر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

  5جميع منتجات الفئه  - 5الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -القصاص لالستيراد والتصدير  -عبد المنعم السعيد عبد المنعم القصاص 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فى مركز قلين كفر الشيخالمنشأة الكبرى بملك شفعات ابو الفتوح مصط

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8وجميع منتجات الفئة  8زيوت السيارات الواردة بالفئة   - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -الكفاح لتجارة الزيوت  -محمد حمدان عبد الجليل شعيشع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -مركز بلقاس  -بملك محمود محمد محمود محمد السيد   -عزبة وابور النور 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 و بصفه خاصه زيوت السيارات  8المحركات بجميع انواعها بالفئه زيوت  - 8الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9575785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد -ين طه زكي محمد عالء الد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -احمد رشاد  -ش حسين 7

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8الشموع الوارده بالفئة - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات  المالية ) ش م م (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئة   - 8الفئة 
 

جى فى الوضع العادى  Gالتنازل عن حرف  -خاص على االلوان االشتراطات        :      منح حق 

هولدنج على حدة GNIDLOGالتنازل عن  -على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية  -مصر للمنشأت السياحية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة رقم  -الزمالك   -شارع الجزيرة الوسطى  81

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئة رقم  - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    9890135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    9893155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بلجيكيه -وولف اويل كوربوريشين ان. في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا  -هميكسيم  0609بي  - 30جورجيس جيليو سترات 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  -مزلقات  -وم صناعية زيوت وشح - 8الفئة 

 8الوقود )بما يتضمن وقود المحركات( والمواد المضيئة الواردة بالفئة رقم  -الغبار 

 دون غيرها 
 

8332833االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893158 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بلجيكيه -وولف اويل كوربوريشين ان. في 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا  -هميكسيم  0609بي  - 30جورجيس جيليوسترات 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

تصاص و ترطيب و تثبيت زيوت و شحوم صناعية، مزلقات، مركبات ام - 8الفئة 

( دون 8الغبار، الوقود )بما يتضّمن وقود المحركات( والمواد المضيئة الـوارده بالفئة )

 غيرهـــــــا 
 

 8332833االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9036603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/98/0911 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة مصر للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -ابو زعبل    -الخانكة   -طريق بلبيس الصحراوي  8الكيلو 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط  3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9065876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/96/0911 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ماساشوستيس -آنيكا ثيرابيوتيكس ، أنك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 91959شوستيس ويجينز افينو ، بيدفورد ، ماسا 50

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدلية ، اى محاليل هيالورنات الصوديوم لعالج اضطرابات  - 3الفئة 

 دون غيرها 3المفاصل الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9561669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/10/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سينجنتا بارتسييشينز ا ج ، شركة مساهمة  مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل سويسرا  8936،  013شوارزو الدالي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

حشرات مبيدات  مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة مبيدات - 3الفئة 

 3فطريات فى الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9565111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية . -جونسون آند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 96755يرسى ،ون جونسون آند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ،نيوج

 المتحدة االمريكية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات طبية للعناية بالبشرة وكريمات مضادة للحكة ومكمالت من الفيتامينات  - 3الفئة 

 دون غيرها 3والمعادن وزيوت عطرية عالجية لتخفيف االجهاد بالفئة 
 

277372مع العالمة  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -ش م م  IPMماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك  3وقطع  09993بلوك  10 - 11 - 19 - 7 - 6 - 9 - 6 - 3منطقة ارقام 

 المنطقة الصناعية االولى القليوبية 15955بلوك 6القليوبية  09999

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها3جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - IPM -ماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك  10 - 11 - 19 - 7 - 6 - 9 - 6 - 3قطعة   -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

المنطقة الصناعية  االولى  15955بلوك  6  -القليوبية  - 09999بلوك  3 -  09993

 القليوبية  -

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9569616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ماجد ثابت فام سليمان  -منظفات صناعيه مصنع االتحاد للمطهرات وال 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره  1بلوك  1الخليه  8القطاع  11القطعه جزء 

 محافظه المنيا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3المطهرات بالفئه  - 3الفئة 
 

---------ت        :      االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9579909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/98/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -االسراء فارماسيوتيكال اوبتيما  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه  بدر  مدين -المنطقه صناعيه الرابعه    - 19قطعه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9579085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/98/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -رونى تريد  -ن ابراهيم محمود المفتش نرمي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اول الزقازيق  -ملك / الشريف محمد عبد الحميد   -النظام  -شارع الهوارى  0

 الشرقية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3م الشيكوالتة المدعمة بالفيتامينات الواردة بالفئة رق - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة االحتراف للتجارة  

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

  -توريل الجديدة   -ش العريش  صالح سابقا  - 30بالعقار رقم  -الدور االرضى  1شقة 

 الدقهلية   -المنصورة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المبيدات الحشرية الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة جيمناي ايجيبت القابضة  لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة   - 3الفئة 
 

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

كال على حدى GnidloHالحرف وعن هولدنج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576587 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ  -ة مستحضرات التجميل عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجار 

 فرد مصرى الجنسية -لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -ش بورسعيد  899

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -مصر للمنشأت السياحية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  0شقة رقم  -الزمالك   -شارع الجزيرة الوسطى  81

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3ات الفئة رقم جميع منتج - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9891357 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش م م  -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

برج  -المنطقة الصناعية الرابعة  16بلوك  05-00-01-09-19-7-6-9قطعة رقم 

 االسكندرية -العرب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الحفاضات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

 273387االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9891901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية انديانا  -ايلى ليلى أند كمبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  86063انديانابوليس انديانا  -ليلي كوربوريت سنتر  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية ، وهي المستحضرات الصيدالنية لعالج الثعلبة،  - 3الفئة 

ُّبِّي، وأمراض واضطرابات المناعة الذاتية،  ومرض الزهايمر، و اْلتِهاُب الِجْلِد التَّأَت

ي، والسرطان، وأمراض القلب واألوعية أمراض واضطرابات العظام والهيكل العظم

الدموية، وأمراض واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والصداع العنقودي، 

ومرض كرون )مرض التهاب األمعاء والقولون التقرحي(، والخرف )تدهور الوظائف 

العقلية(، واألمراض واالضطرابات الجلدية، ومرض السكري، ومرض دسليبيدميا 

لدهون أو البروتينات الدهنية في الدم(، وأمراض واضطرابات الغدد )خلل في تركيزا

الصماء، وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي، والصداع، وقصور القلب، ونقص 

السكر في الدم، وااللتهابات واألمراض واالضطرابات االلتهابية، وأمراض األمعاء 

الكبد، والذئبة، االلتهابية، وأمراض واضطرابات الكلى، وأمراض واضطرابات 

واالضطرابات العقلية، واألمراض واالضطرابات األيضية )الخاصة بالتمثيل الغذائي(، 

والصداع النصفي، والتصلب المتعدد، وأمراض واضطرابات العضالت، واألمراض 

واالضطرابات العصبية التنكسية، واالضطرابات العصبية، والسمنة، واأللم، مرض 

، وداء الصدفية، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب باركنسون )الشلل الرعاش(

المفاصل الروماتويدي، ومتالزمة سجوجرن )خلل الغدد اللعابية والدمعية، مما يسبب 

جفاف الفم والعينين(، واضطرابات النوم، واعتالل المفاصل الفقاري )أمراض 

ومواد  والتهابات مفاصل العمود الفقري(، والتهاب القولون التقرحي، وعوامل

التشخيص لألغراض الطبية؛ المستحضرات التشخيصية الصيدالنية اإلشعاعية 

لالستخدام في تشخيص األمراض العصبية التنكسية ودراسة األورام واأللم." الواردة 

 3بالفئة رقم 
 

273083االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9890138 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -العرب الدولى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    9890993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير -فايزر انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 19919نيويورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  053

 االمريكية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات صيدالنيه لمعالجه امراض اوارم و اضراباتها الوارده بالفئة  - 3الفئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895068 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اعشاب الواحة  -اء احمد سيد عبدالوهاب وف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك فايز محمد حميده  -من شارع بورسعيد  -بأرض الحريه   -ش سور الجامعه  95

 بنى سويف 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3اعشاب ونباتات عطريه الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان  -الشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه ا

الموضحة بالصورة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

ؤسسة طبقا لقوانين الواليات المتحده شركة م -لوبريزول ادفانسد ماتريالز انك 

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة 5089 - 88181يريكسفيل رود كليفاند اوهايو  7711

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد دوائيه مستحضرات طبيه وبيطريه مستحضرات صحيه لغايات طبيه  - 3الفئة 

 دون غيرها 3ئة مستحضرات صيدالنيه ف
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -زيتا فارما للصناعات الدوائية  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 من ش حسن المأمون مدينه نصر ش منحمد النادى  06

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3االدويه الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895698 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسيه -سانوفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا 93996رو ال بواتى ،  38

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3منتجات صيدالنيه الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية -فايزر إنك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 19919شرق الشارع الثانى واالربعون ، نيويورك ، نيويورك  053

 االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

؛ أدوية لألغراض البشرية المستحضرات الصيدالنية أدوية لألغراض الطبية  - 3الفئة 

؛ المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية ؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 

الطبية ؛ المستحضرات البيولوجية لألغراض الطبية. المواد الغذائية التي تم تكييفها 

 دون غيرها 3لالستخدام الطبي الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش متحده امريكية -فايزر انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 19919نيويورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  053

 االمريكية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

رات الصيدالنية أدوية لألغراض الطبية ؛ أدوية لألغراض البشرية المستحض - 3الفئة 

؛ المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية ؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 

الطبية ؛ المستحضرات البيولوجية لألغراض الطبية. المواد الغذائية التي تم تكييفها 

 دون غيرها 3لالستخدام الطبي فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ش م م  IPMماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 09993بلوك  10-11-19-7-6-9-6-3قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

 القلوبية  -المنطقة الصناعية االولى  15955بلوك  6 -القليوبية  -09999بلوك 3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    9898058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ش م م  IPMماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 09993بلوك  10-11-19-7-6-9-6-3قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

 القلوبية  -المنطقة الصناعية االولى  15955بلوك  6 -القليوبية  -09999بلوك 3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898363 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش م م  IPMماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 09993بلوك  10-11-19-7-6-9-6-3قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

 لقلوبية ا -المنطقة الصناعية االولى  15955بلوك  6 -القليوبية  -09999بلوك 3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ش م م  IPMرل للصناعات الدوائية ماركي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 09993بلوك  10-11-19-7-6-9-6-3قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

 القلوبية  -المنطقة الصناعية االولى  15955بلوك  6 -القليوبية  -09999بلوك 3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوزماتيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –الدور السابع  -عمارات االمداد و التموين  -االوتوستراد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المكمالت الغذائيه الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9893980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوزماتيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –الدور السابع  -عمارات االمداد و التموين  -االوتوستراد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مكمالت غذائيه الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 

 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

90 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوزمايتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –الدور السابع  -عمارات االمداد و التموين  -االوتوستراد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مكمالت غذائيه الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوزماتيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –سابع الدور ال -عمارات االمداد و التموين  -االوتوستراد  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مكمالت غذائيه الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوزماتيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –الدور السابع  -عمارات االمداد و التموين  -االوتوستراد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مكمالت غذائيه الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -فيتارم كوز مايتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره –الدور السابع  -عمارات االمداد و التموين  -سنداد اال

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3مكمالت غذائيه بالفئه  - 3الفئة 
 

التنازل عن الرسم على حدة -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة المانية -باسف أس إي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لودفيجسهافن آم راين , المانيا  56ستراسي  -بوش  -كارل 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الطفيليات؛ المبيدات الحشرية ومبيدات  مستحضرات التخلص من ومكافحة - 3الفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 93الفطريات ومبيدات األعشاب والمبيدات الــــوارده بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893831 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية ذات مسئولية محدودة   -شركة نقل اخوان. ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األدرن  -  11116عمان  -  138ص ب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مناديل  -مطهرات  -مناديل ورقية مشربة بغسوالت ) لوشن ( صيدالنية  - 3الفئة 

قطن  -لغايات طبية ضمادات كتانية  -قطن معقم  -قطن لغايات طبية  -ورقية معقمة 

حفاضات أطفال  -سراويل صحية  -كمادات صحية  -فوط صحية  -قطن ماص  -معقم 

مناديل سراويل لالطفال وكل هذه  -حفاضات سراويل لألطفال  -مناديل اطفال  -

 3المنتجات واردة بالفئة 
 

وغيرها  72233االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 769عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ديباج للصناعة والتجارة  -شركة محمود محمد صالح عزيزي وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ن مدينه العاشر رمضا B8المنطقه الصناعيه  169القطعه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الحفاضات الوارده رقم  - 3الفئة 
 

وغيرها 223327العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

97 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -موسي لمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كاولون  -مونج كوك  -طريق نازان  699 -مبنى هانج سنج  - 1995غرفه رقم 

 هونج كونج  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9590639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -البيت الحديث للمطابخ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان النافورة المقطم القاهرة 7ش  386قطعه رقم 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 من االلمونيوم 6رد بالفئه المطبخ الوا - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9596369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ية محدودةشركة ذات مسئول -شركة اف ام ار انترناشيونال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس  -عمارات النرجس بجوار مسجد فاطمة الشربتلى  - 508رقم  

 القاهرة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6ابواب وشابيك الوميتال وزجاج ومشغوالت معدنية الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9561398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -منشأة فردية -المصطفى لالستيراد والتصدير  -ياسر سمير على على على السنيتى 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميت غمر  -الحفناوى المتفرع من شارع الحرية بملك سمير وكمال على على السنيتى  

 الدقهلية  -

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

كوالين امان  -كوالين وأقفال األبواب والشبابيك الحديدية والخشبية وااللمونيوم  - 6الفئة 

مفصالت أبواب  -سابليونة للشبابيك  - االبواب-مقابض االبواب والشابيك  -واقفال امان 

وشابيك ومصنوعات حدادة المنتجات المصنوعة من المعادن غير النفيسةجميع منتجات 

 دون غيرها 6الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9561799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/10/0916 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة مصرية  -المستثمرون المتحدون لالستيراد والتصدير ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الوراق  -جزيرة محمد  -كفر الحمد  -شارع المرحوم رفعت فرج صالح 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -فيوجن تك للصناعات الوسيطة  -محمد صديق محمد منازع وشركاه 

 ةبسيط

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع حسن طه متفرع من الطريق البطىء ميت حلف قليوب قليوبية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6تصنيع سلك لحام بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 769عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9570631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه  -شركه مجموعه االهرام لنظم االمان ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه  Y1المنطقه  8/09القطعه 

 6 : المةــــــالع اتـــفئ
 

معادن غير نفيسه ، وكل خليط منها ، مواد بناء معدنيه ، مباني متنقله معدنيه ،  - 6الفئة 

مواد معدنيه لخطوط السكك الحديديه ، حبال واسالك غير كهربائيه من معادن غير 

نفيسه ، مصنوعات حداده ، خردوات معدنيه صغيره ، مواسير وانابيب معدنيه ، خزائن 

حفظ الوثائق واالشياء الثمينه ، منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده في 

 6فئات اخري ، خامات ومعادن وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9573515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/99/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -فيوتشر ثرى ايه   -حمدى ابراهيم ابراهيم عقيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -فارسكور  -ملك / والده   -قطعة الغوابين 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6تجات الواردة بالفئة رقم جميع المن - 6الفئة 
 

التنازل عن ثرى ايه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالصورة 

2A   وعن البيان التجارى
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات المالية ش م م شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة   - 6الفئة 
 

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

كال على حدى GnidloHالحرف وعن هولدنج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9579161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -البؤرة لصناعة المكيفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القوز الصناعيه الرابعه  -بر دبى  -ملك مؤسسه دبى العقاريه  - S3قم مستودع ر

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  81

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6ميع منتجات الفئة ج - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصريةشركة مساهم -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -شارع السيدة زينب  -  -مدينة سمنود 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 323320االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج طريق مطار  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه  -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898817 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -مينا هرفى شاكر بعرة  -مينا لسحب السلك االلومنيوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك/ نادية ابراهيم عطيةالقليوبيه ب -القناطر الخيريه  -باسوس  -عزبه رستم 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

لوف معدني سحب سلك المونيوم صناعات معدنيه منتجات معدنية بالفئة رقم  - 6الفئة 

6 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893518 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع الجندي لالسالك  -سعيد فؤاد محمد الجندي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -ور مركز دمنه -بملك صباح محمد كمال خليل  -عزبه الغرفه  تبع قرطسا 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

سلك شائك وسالسل الماشيه وسالسل من المعدن وسالسل امان معدنيه  - 6الفئة 

وقارئات معدنيه للسالسل وسلك حديدى ونقاالت االسالك )روابط التوتر ( واسوار 

 6معدنيه وحبل سلكى وجميع انواع االسالك الواردة بالفئة رقم 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة         االشتراطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

112 

 

 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -مصنع حماد للمعادن ) محمد حماد عبد الرازق وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -قسم العامريه  -شياخه مرغم  193/  311طريق  البتروكيماويات عقار 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    9536001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/96/0919 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -تكترونيك اوتدور برودكتس تكنولوجي ليمتيد 

 وقائمة طبقا لقوانين برمودا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، برمودا 10ش ام فيكتوريا ستريت ، هامليتون ات 00كانونس كورت ، 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وأدوات اآلالت؛ والمواتير والمحركات )باستثناء المركبات البرية(؛  - 9الفئة 

مكونات اقتران ونقل اآلالت )باستثناء المركبات البرية(؛ واألدوات الزراعية األخرى 

آالت شفط الهواء؛ سيور  غير التي تعمل باليد؛ حاضنات للبيض؛ آالت البيع اآللي؛

لآلالت؛ آالت تحضير المشروبات، الكهروميكانيكية؛ آالت النفخ؛ فحمات تعمل 

كهربائيا؛ فحمات ]أجزاء من اآلالت[؛ آالت وأجهزة كهربائية لغسل السجاد بالشامبو؛ 

تركيبات للتنظيف الفراغي المركزية؛ مناشير سلسلة؛ ظروف ]أجزاء من اآلالت[؛ 

ستخدم البخار؛ آالت وأجهزة كهربائية للتنظيف؛ مطاحن القهوة، غير أجهزة تنظيف ت

التي تعمل باليد؛ مجز ]آالت[؛ آالت غسل األلوان؛ آالت تعمل بالهواء المضغوط؛ 

كسارات كهربائية؛ آالت تكسير؛ آالت زراعة ]آالت[؛ مولدات التيار؛ آالت القطع؛ 

اء من اآلالت[؛ لقم الحفر غساالت الصحون؛ فتحات األبواب؛ أظرف الحفر ]أجز

]أجزاء من اآلالت[؛ رؤوس الحفر ]أجزاء من اآلالت[؛ آالت الحفر؛ محركات القيادة 

األخرى غير المركبات البرية؛ اسطوانات ]أجزاء من اآلالت[؛ التجهيزات الخاصة 

بتفريغ الغبار لالستخدام في أغراض التنظيف؛ محركات الدينامو؛ جهاز القطع بالقوس 

بائي؛ المطارق الكهربائية؛ جهاز لحام كهربائي؛ محركات، غير المركبات البرية؛ الكهر

آالت الحفر؛ ملقمات ]أجزاء من اآلالت[؛ آالت الترشيح؛ مرشحات ]أجزاء من اآلالت 

أو المحركات[؛ آالت تحضير الطعام الكهروميكانيكية؛ معالجات الطعام الكهربائية؛ 

نات التجليخ؛ أدلة لآلالت؛ مسدسات الرش للطالء؛ مسدسات الغراء الكهربائية؛ ماكي

المطارق ]أجزاء من اآلالت[؛ المطارق التي تعمل بضغط الهواء؛ أدوات تحمل باليد، 

غير التي يتم تشغيلها يدوياً؛ جهاز المناولة للتحميل والتفريغ؛ آالت المناولة اآللية 

تعمل بالضغط العالي؛ آالت  ]أجهزة المناولة[؛ الحماالت ]أجزاء من اآلالت[؛ غساالت

الكي؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ السكاكين الكهربائية؛ خالطات ]آالت[؛ آالت خلط؛ 

فتاحات العلب الكهربائية، آالت الطالء؛ آالت التقشير؛ آالت وأجهزة للصقل الكهربائي؛ 

مطارق بالقدرة الكهربائية؛ مضخات ]آالت[؛ آالت كنس الطرق ]ذاتية الدفع[؛ 

وبوتات ]آالت[؛ مقص كهربائي؛ آالت الشحذ؛ ملحقات مكانس كهربائية مكابس الر

لنشر العطور والمطهرات؛ أكياس المكنسة الكهربائية؛ خراطيم المكنسة الكهربائية؛ 

مكانس كهربائية؛ غساالت مالبس ]الغسيل[؛ مفاتيح ربط دفعية؛ مثقابات دفعية؛ آالت 

مناشير دائرية؛ المناشير الترددية؛ مثقابات  شحذ؛ المطارق الدوارة؛ أدوات متعددة؛
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

مطرقة؛ وسائل تدوير صدمية سداسية الرأس؛ مفكات السرعة؛ أدوات مكبس طويلة 

الحذفة؛ مسدسات تشحيم؛ مستخلصات الغبار؛ مفكات برأس سداسية؛ جلفطة اسطوانات 

واضحة ومسدسات مادة الصقة؛ مجموعات تحويل ربعية؛ مثقابات بزاوية قائمة؛ 

ثقابات مدمجة؛ أدوات دوارة؛ سقاطات؛ وسائل تدوير بدون قلب؛ وسائل راحية للتثبيت م

بمسامير؛ أطقم أدوات مكبس؛ أدوات متعددة؛ قاطعات الكابالت؛ قاطعات أنابيب 

النحاس؛ مناشير منحنيات؛ المقصات؛ مناشير شريطية؛ مناشير معدنية؛ أدوات توسيع؛ 

ناشير شطف؛ آالت قطع؛ مناشير لوحية؛ مكابس الحفر؛ مكبس الحفر بمحرك؛ م

مقاريض قياس؛ مطارق الهدم؛ مبارد نطاقية للسعة؛ منصات قاعدية للتجويف؛ 

مسدسات تسخين بدرجة حرارة محددة؛ محرك الحفر بقابض؛ محرك حفر بمسمار 

قص؛ مكانس كهربائية في وضع مبتل / جاف؛ رؤوس محركات مكنسة كهربائية؛ 

بذراع رفع؛ مرافع بسالسل؛ أجهزة التوجيه؛ آالت سنفرة رشاشات الطالء؛ مرفاع 

رملية؛ آالت تلميع؛ ريش؛ لقم حفر؛ حامالت لقم حفر؛ صواميل؛ مهايئات؛ لقمة مفتح 

صندوقي صدمي؛ وصلة تمديد؛ رؤساء توسيع؛ أعشاب خارجية وأدوات الحدائق؛ 

يب؛ وسائل وحدادة للحواف؛ قاطعات األجمات؛ قاطعات سور اإلحاطة؛ وسائل التهذ

التهذيب الخطية؛ وسائل التهذيب في سلسلة؛ وسائل التهذيب لألسوار المحيطة؛ منافخ؛ 

مكانس كهربائية بمنفاخ؛ مجزات األعشاب؛ وسائل فرم األوراق؛ مقصات تشذيب؛ 

مجزات الشجيرات؛ قاطعات كتل األشجار؛ مثاقيب بالدق؛ مكنسة بمطرقة؛ وسائل 

ثقاب؛ منصات منشار تلسين؛ محركات آالت تثقيب تقطيع؛ مناشير تلسين؛ منصات م

الماس؛ ممشطات لولبة الجدار؛ مناشير تقطيع؛ وسائل رابطة للبسكويت؛ وقايات من 

 9الغبار ووصالت مهايئة؛ ليات؛ قطع الغيار وملحقاتها. بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9590398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/96/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة كنترول جروب لالستيراد والتصدير )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -برج التطبيقيين  -1الدور االول علوى شقة رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع االالت والمكن ومستلزماتها الواردة فى الفئة السابعة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9590363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/96/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان -شركة كبوتا كوربوريشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شوم ، شيكيتسوهيجاشي  ، نانيوا كو ، اوسكا ، اليابان - 1بان ،  - 0جو ،  - 89

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ة، محركات البنزين ليس للمركبات البرية، آالت اللحام مع مولد الحرك - 9الفئة 

محركات الديزل ليست للمركبات البرية، اجزاء المحرك ،محركات االحتراق الداخلي، 

وليست للمركبات البرية، وأجزائها وقطع تركيبها ، محرکات غير کهربائية ، وليس 

ات األولية للمرکبات البرية ، بخالف طوابق المياه ومصانع الطاقة، اجزاء من المحّرك

غير الكهربائية ، بخالف مصانع المياه ومصانع الرياح ،مولدات الطاقة الهيدروليكية 

،مولدات المحرك ،أجهزة إقالع للمحركات والمكائن ،محركات التيار المتناوب 

]ال تشمل محركات المركبات األرضية ولكنها تشمل أجزاء ألي  CDوالمحركات 

ر مستمر[، مولدات التيار المتردد ]المولدات[ محركات تيار متردد ومحركات تيا

وأجزائها والتجهيزات، مضخات الوقود لمحركات  CDوأجزائها ولوازمها، مولدات 

المركبات األرضية، مضخات النفط لمحركات المركبات البرية ،جوانات معدنية 

للمحركات جوانات ، ليست معدنية ، للمحركات، مراوح تبريد للمحركات ،جرارات 

را على األقدام لالستخدام الزراعي ،حصادات ، حصادات ورابطات، آالت حصاد، سي

 آالت زراعة األرز

االت الحرث ،آالت نشر األسمدة، حصادة ]آلة زراعية[، ماكينات القص ،آالت زراعة 

الخضروات، بذارات )آالت(، آالت حصاد الخضروات ،آالت تلميع األرز، االت تقشير 

 ت درس، آالت التعبئة النباتية، آالت تطهير التربة، آالت تعشيباألرز، آالت الرش، آال

آالت تجفيف المحاصيل،اآلالت الزراعية واألدوات الزراعية ، بخالف التشغيل اليدوي 

،وأجزائها وقطع تركيبها، آالت جز الحشائش وأجزائها وقطع تركيبها، ركوب جزازة 

ك األرض[، جرافة انزالقية العشب وأجزائها والتجهيزات، جرافات ]آالت تحري

التوجيه، رافعات شوكية، ركائز للسائقين، مثاقب األرض، كاشطات األرض، آالت 

الدك، آالت البناء وأجزائها والتجهيزات، آالت وأجهزة الهندسة المدنية وأجزائها وقطع 

تركيبها، آالت وأجهزة تفريغ الحمولة وأجزائها وقطع تركيبها، محامل ]ال للمركبات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 769عدد 

برية[، مهاوي أو محاور أو مغازل ]ليس للمركبات البرية[، محاور لآلالت، أعمدة ال

مرفقية، وصالت التوصيل أو الموصالت ]وليس للمركبات البرية[، التروس ]وليس 

للمركبات البرية[، تروس تغيير السرعة )ليست للمركبات البرية (، روابط ]وليس 

 كبات البرية[للمركبات البرية[، الكاميرات ]وليس للمر

عجالت مسننة أو مسننات ]ليس للمركبات البرية[، أحزمة نقل القدرة ]ال للمركبات 

 البرية[

إرسال الحركة وتوجيهها ]وليس للمركبات البرية[، نوابض)ليست للمركبات البرية(، 

مخمدات الصدمات]ال للمركبات البرية[، الفرامل ، وعناصر آلة ليس للمركبات 

]وليس للمركبات البرية[، قوابس شرارة لمحركات االحتراق  البرية،الصمامات

الداخلي، أحزمة دينامو، أحزمة للمحركات والمحركات، رؤوس اسطوانات للمكائن، 

المكابس لالسطوانات، فالتر الزيت للمحركات والمحركات، فالتر هواء للمحركات 

خالف المركبات والمحركات، منظفات الهواء للمحركات والمحركات، سالسل نقل ، ب

البرية، مكونات نقل القدرة ، بخالف المركبات األرضية، ناقل حزام النقل ]آالت[ 

لآلالت، المسارات المجنزرة لآلالت الزراعية وآالت البناء وآالت الهندسة المدنية، 

معدات آلالت زراعة األرز، معدات الحراثة آلالت الحراثة، عناصر الماكينة ]وليس 

ة[، مضخات، مضخات، مضخات التصريف مياه آالت النفخ، مكثفات للمركبات البري

هوائية، مضخات لمحركات التبريد، آالت لتمزيق النفايات البستانية، مطحنة من الفوالذ 

 9المطلي بالفئة 

 
 

8383233العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9598770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/96/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -مورجان ادفانسد ماتير يالز  بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ال بى ) بريطانيا  18هاى ستريت ويندسور بير كشاير اس ال 39-33جوادرانت 

 العظمى (

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

فرش اتصال كهربائية او تتضمن كليا او جزئيا من عناصر من المجاميع   - 9الفئة 

الموحدة او كتل الكربون او من المعادن او من الكربون والمعدن حوامل او من حامالت 

 دون غيرها  9لهذه الفرش الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9565360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/10/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وندرويل رانيا عادل زكى عبده وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز قليوب  -حوض النجاح  -ميت حلفا 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

واجزاء وقطع غيار محركات الديزل الواردة بالفئة رقم البساتم بجميع انواعها   - 9الفئة 

(9) 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9568986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سكاراب لوف ايجيبت  -امير ادوارد حبيب سابا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  - 7شارع الدكتور يوسف مراد شقة  1

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الوارده بالفئه   - 9الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تأسست بموجب قانون الشركات الهنديه -رايفت ليمتد تيرث أجرو تكنولوجى ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نير  - 09ناشونال هايواى  -بلوت  رقم بى  - 1/196سيرفيي رقم   -شاكتيمان 

  569511  -راجكوت  -غوندال  -تالوكا  -بهونافا )فيليج(  -بهارودى تول بالزا  

 غوجارات الهند

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9575960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ربائية المحدودة شركة سانشي لالدوات الكه

 وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -شارع الحرية  -الخرطوم  -السودان 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ان منها للمركبات البرية ( ، االت وعدد اليه ، محركات ومكائن )عدا ما ك - 9الفئة 

قارنات اليه وعناصر نقل الحركة )عدا ماكان منها للمركبات البرية ( ، معدات زراعية 

)عدا ما يدار باليد( ، اجهزة تفقيس البيض ، االت بيع اوتوماتية وجميع المنتجات 

 9الواردة فى الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      

288232مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9579611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكرى 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان   -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حمودة  09

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه كهربائية ومكثفات هوائية و االت شفط الهواء و االجهزه كهربائية و  - 9الفئة 

كييفات الشينيور الكهربائي الغساالت الكهريائية و المكانس الكهريائية و المراوح و الت

 9الوارده بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -العاشر من رمضان للحلول الصناعية واالستشارات الهندسية )ش.ذ.م.م ( 

 مسئولية محدودة 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -مجمع عبد المقصود  - 16عماره  -الدور الثاني علوي  - 5الوجدة 

 الشرقيه -رمضان 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ماكينات لتصنيع االدوية الوارده بالفئة  - 9الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899955 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

19/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -محمود ابراهيم محمود عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شركة الصفا لالستيراد  69بورسعيد حى الضواحى عمارات بنك االسكان عمارة رقم 

 9رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9االالت ومعدات الورش فئة  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة رقم  -الزمالك  -طى شارع الجزيرة الوس 81

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9891869 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

فيونا لصناعة وتجارة االدوات  -شركة احمد عصام سعد محمد شعبان وشريكتة 

 شركة تضامن -الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب بورسعيد  -بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى  191&  199قطعه رقم 

 بورسعيد  -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مكثفات هوائية واالت شفط الهواء و االجهزه الكهربائية و الشينيور   - 9الفئة 

الكهربائي الغساالت الكهربائية و المكالنس الكهربائية و المراوح و التكييفات الوارده 

 9بالفئة رقم 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -المحروسة لالستيراد والتصدير  -محروس عبد الغفار محروس الصعيدى 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز طنطا بملك/ محروس عبد الغفار محروس الصعيدى الغربيه - شبرا النملة

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9أجهزة التفريخ االلى بالفئه  - 9الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -مؤسسة الكفراوى لبيع االجهزة الكهربائية  -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  -القنايات  -ش مصطفى كامل 58

 الشرقيه -مركز الزقازيق 

 9 : المةــــــات العـــئف
 

 9االجهزه الكهربائية الوارده بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -باناسونيك كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  6391 - 3919شى اوساكا  -كادوما  -اوزا  1996 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9اجزائها و لوازمها و جميعها بالفئة  -المكانس الكهربائية  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 769عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -حلوان  -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حموده   09

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 بريفيل بي تي واي ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 0913جراوند فلور ، االسكندرية ، ان اس دبليو  139بيرك رود ، سويت  169 -199

 استراليا

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

تنظيف األجهزة الكهربائية واألجهزة واآلالت، اآلالت إلعداد الطعام وال - 9الفئة 

والبستنة والقص والتقطيع ومستحضرات المشروبات والتكنيس؛ أدوات المطبخ، ادوات 

واجهزة ومعدات الواردة بهذا الصنف؛ معالجات أغذية؛ المطاحن والمتضمنة المطاحن 

الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية ومطاحن التوابل الكهربائية؛ الخالطات بما في 

ة وخالطات الطعوم الكهربائية ؛ المطاحن ، بما في ذلك ذلك الخالطات الكهربائي

مطاحن القهوة الكهربائية ومطاحن الفلفل الكهربائية، العصارات الكهربائية ، بما في 

ذلك مكابس الحمضيات ؛ آالت تحضير المشروبات الكهروميكانيكية ، بما في ذلك آالت 

؛ االت حالقة الجليد؛ الخالطات صنع المشروبات الهوائية ؛ اجهزة اعداد الحلو المجمدة

الكهربائية ، بما في ذلك الخالطات المنزلية ، الخالطات الغذائية والخالطات السائلة ؛ 

الخالطات الكهربائية المحمولة وآالت التقطيع والتقطيع الكهربائية ، بما في ذلك 

ة ، بما في ذلك السكاكين الكهربائية ؛ آالت ختم األكياس؛ المكانس الكهربائية الكهربائي

المكانس الكهربائية الرطبة والجافة ، والمكانس الكهربائية المنزلية ، والمكانس 

الكهربائية المحمولة باليد ؛ آالت التنظيف بالفراغ لالستخدام في المنازل ؛ المكنسة 

كهربائية؛ جهاز كهربائي لتنظيف )كنس( األرضيات؛االت تنظيف السجاد الكهربائي 

س مكنسة كهربائية؛ مرشحات وأنظمة الترشيح للمكانس الكهربائية؛ )كنس( ؛ أكيا

خراطيم مكنسة كهربائية؛ المكانس الكهربائية المحمولة؛ المكانس الكهربائية الرطبة 

والجافة؛ أدوات تنظيف المكانس )كهربائية( ؛ واألجزاء والتجهيزات والمكونات 

اآلالت واألدوات اآللية ، عصارات ،  والملحقات في هذه الفئة للبضائع المذكورة أعاله؛

آالت عصير الفاكهة ؛ عصائر الخضروات، آالت استخراج العصير ، آالت صنع اللبن 

، األجهزة الكهربائية المنزلية ، األدوات واألجهزة والمعدات في هذه الفئة ؛ أجهزة 

أدوات المطبخ وأدوات المطبخ واألجهزة الكهربائية التي تعمل بالكهرباء في هذه الفئة ؛ 

 9وإعداد الطعام في هذه الفئة ؛ االجهزة الكهربائية الواردة بالفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد طلعت احمد اسماعيل  -راديو محمد طلعت 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة -الموسكى  -شارع عبد العزيز  56

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571676 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

18/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد  والتصدير والتوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على وشريكه  

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش طه ابو حشيش بوالق الدكرور الجيزة  5

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها عدد يدوية 6انات قطع الرخام بالفئة اسطو - 6الفئة 
 

203800العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المالية ش م م  شركة جيمناي ايجيبت القابضة لالستثمارات

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  169

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة   - 6الفئة 
 

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

كال على حدى GnidloHدنج الحرف وعن هول
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9577793 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت  -ماجد احمد محمد  وشركاه  

 شركة توصية بسيطة  -التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االزبكية القاهرة  محافظة القاهرة  1شارع نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  81

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها وبصفة خاصة )العدد واالالت  6جميع المنتجات الواردة بالفئة - 6الفئة 

واالسلحة البيضاء  اليدوية التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك والمالعق

 (6ادوات الحالقة قص الشعر الواردة بالفئة 
 

878333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة مساهمةشر -مصر للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0شقة رقم  -الزمالك  -شارع الجزيرة الوسطى  81

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    9890139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير  -ولى العرب الد

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

139 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9086388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/99/0919 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الشركة الدولية لألعمال الهندسية )اى اى سى(  -ماهر سيد احمد شبيطة وشركاة  

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 591رقم  اكتوبر المنطقة الصناعية االولى قطعة 6مدينة 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7االدوات الكهربائية الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9090879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/95/0910 

 :التسجيل طالب إسم
 

شركة محدودة المسئولية  -جونسون كونترولز هايبريد اند ريسيكيلينج جي ام بي اتش 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -هانوفر  3159817ايه ام لينيوفير 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7دة بالفئة البطاريات فقط الوار - 7الفئة 
 

230338العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9598690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/99/0918 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 13الدور  -مبني ايفرجرين  -ش طلعت حرب  19

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيررها 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9536000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/96/0919 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست  -تكترونيك اوتدور برودكتس تكنولوجي ليمتيد 

 وقائمة طبقا لقوانين برمودا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، برمودا 10فيكتوريا ستريت ، هامليتون اتش ام  00كانونس كورت ، 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات علمية، بحرية، للمسح، التصوير الفوتوغرافي، السينمائي،  - 7الفئة 

البصري، الوزن، القياس، إرسال اإلشارة، الفحص )اإلشراف(، إلنقاذ الحياة 

والتدريس؛ أجهزة وأدوات إلجراء أو تحويل أو تحويل أو تراكم أو تنظيم أو التحكم في 

ل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت البيانات الكهرباء؛ جهاز لتسجي

المغناطيسية، أقراص التسجيل؛ واألقراص المدمجة، وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها 

من وسائط التسجيل الرقمي؛ آليات لألجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية؛ وسائل تسجيل 

لكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛ النقد، وآالت حساب، ومعدات معالجة البيانات، وأجهزة ا

جهاز إطفاء الحريق؛ البطاريات الكهربائية؛ بطاريات لإلضاءة؛ صناديق البطارية؛ 

شاحنات البطارية؛ الكابالت الكهربائية؛ كاميرات ]التصوير[؛ مساطر قياس النجارين؛ 

الصناديق التي يتم تصنيعها خصيصا ألجهزة التصوير الفوتوغرافي واألدوات؛ مفاتيح 

الخاليا ]الكهرباء[؛ والمالبس للحماية من الحوادث، والتشعيع والنار؛ جهاز قياس 

المسافة؛ جهاز تسجيل المسافة؛ علب النظارات؛ سالسل النظارات؛ حبال النظارات؛ 

إطارات النظارات؛ نظارة طبية؛ كشافات يدوية ]التصوير[؛ جهاز تحليل األغذية؛ 

للرياضة؛ سماعات الرأس؛ أجهزة ومعدات إنقاذ  قفازات للحماية من الحوادث؛ نظارات

الحياة؛ أقفال كهربائية؛ مكبرات الصوت؛ القياسات؛ أجهزة القياس الكهربائية؛ 

العدادات؛ خوذ واقية؛ أجهزة الراديو؛ المساطر )أدوات القياس(؛ مالعق القياس؛ أجهزة 

أجهزة قياس بالليزر  وأدوات الوزن؛ والسترات الساخنة ودافئات اليد؛ منفذ قدرة مدمج؛

؛ كاميرات الصور الحرارية؛ كاميرات التفتيش؛ مسدسات IP5راسيا؛ مشغالت 

تشبيك؛ الليزر؛ مسدسات درجة الحرارة؛ وسائل اختبار ضوء الفلورسنت؛ أجهزة 

 7الكشف عن الجهد؛ قطع الغيار وملحقاتها بالفئة 

 
 

دامها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخ -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9560876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/0919 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة اليسر للتجارة  -ياسر زغلول ومحمد زغلول وعثمان محمد عوض  

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عزبة الموظفين  -ابيس  -ناحية الناصرية الشرقية  -طريق مصر االسكندرية الزراعى 

 االسكندرية  -بجوار مصنع بيبسى كوال  -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7العدسات والنظارات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9560879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/0919 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة اليسر للتجارة  -ياسر زغلول ومحمد زغلول وعثمان محمد عوض 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عزبة  -انية  ابيس الث -ناحية الناصرية الشرقية  -طريق مصر االسكندرية الزراعى 

 االسكندرية  -بجوار مصنع بيبسى كوال  -الموظفين 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7العدسات والنظارات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9563935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كول اليت لالستيراد  -محمود قرنى عبد الغنى سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى  -درب المقدم شارع العشماوى  7

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك المف - 7الفئة 

الكهرباء و أوشاش مفاتيح الكهرباء واالجهزة واالدوات الكهربائية لوصل او فتح او 

  7تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 
 

اص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خ -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

146 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9566566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد  -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 76197و  ان ، سياتل ، واشنطن تيرى افني 819

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد  - 7الفئة 

الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن 

اء اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل والقياس و إعط

أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو نقل 

أو استنساخ الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، 

رها من وسائط التسجيل الرقمية، أنظمة أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وغي

األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، اآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة ومعدات 

معالجة البيانات وبرامج الحاسوب برامج الحاسوب لتدفق وبث ونقل وتوزيع ونسخ 

ريّة وتنظيم ومشاركة الموسيقى والصوت والفيديو واأللعاب والمحتويات السمعبص

متعددة الوسائط وغيرها من البيانات من خالل شبكة اإلتصاالت العالمية، برامج 

الحاسوب لتأليف وتحميل وارسال واستقبال وتعديل واستخالص وتشفير وفك تشفير 

وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم النصوص والبيانات والصور وملفّات الصوت 

لحاسوب لعرض الصوت والفيديو والفيديو والمحتويات متعددة الوسائط، برامج ا

والنصوص والمحتويات متعددة الوسائط واإلستماع إليها، برامج الحاسوب إلنشاء 

وتوفير قواعد بيانات قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات، برامج محركات البحث، 

برامج الحاسوب لتسليم المحتوى الالّسلكي، برامج الحاسوب للوصول إلى المعلومات 

خط مباشرة )االنترنت(، برامج الحاسوب لتسهيل الدفع وإجراء المعامالت على على ال

الخط مباشرة )االنترنت(، برامج الحاسوب لإلستخدام في نشر الدعاية واإلعالن 

لآلخرين، برامج الحاسوب لإلستخدام في مشاركة المعلومات حول المنتجات والخدمات 

وني للبيانات، برامج الحاسوب للتعرف والصفقات، برامج الحاسوب للتخزين اإللكتر

على الصورة وخصائص الكالم )الصوت(، برامج الحاسوب للتشغيل اآللي للمنازل، 

برامج الحاسوب لشراء والوصول إلى األفالم وعروض التلفزيون والفيديو والموسيقى 

والمحتوى متعدد الوسائط ومشاهدتها، برامج التصفح عبر اإلنترنت، التسجبالت 

عبصريّة متضمنّة برامج الترفيه، ملفّات موسيقى قابلة للتنزيل، المحتويات السم

السمعبصريّة والمحتويات متعددة الوسائط قابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة 

والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة وتتوفر من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة  األفالم السينمائيّة وعروض التلفزيون

والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة وتسجيالت الصوت والفيديو متضمنّة القصص 

الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة، الوسائط الرقميّة وبالتحديد أقراص الفيديو 

مات، تسجيالت الصوت الرقميّة المسجلة مسبقاً والقرص الرقمي المتعدد اإلستخدا

والفيديو القابلة للتنزيل وأقراص الفيديو الرقميّة واألقراص الرقميّة العالية الوضوح 

متضمنة القصص الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة، ملفات سمعيّة وملفات 

يو متعددة الوسائط وملفات النصوص والوثائق المكتوبة والمواد السمعيّة ومواد الفيد

متضمنة المحتويات الواقعيّة والخيالية المتعلّقة بمواضيع متعددة، تطبيقات الهاتف النقّال 

القابلة للتنزيل لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الموسيقى والصوت والفيديو 

واأللعاب والمحتويات السمعبصريّة والمحتويات متعددة الوسائط وغيرها من البيانات، 

ائط الرقميّة، أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، األجهزة اإللكترونيّة أجهزة تدفّق الوس

المحمولة باليد والمحمولة لتقل وتخزين وتسجيل وتالعب وإعادة نسخ النصوص 

والصوت والصور والفيديو والبيانات من خالل شبكات الحاسوب العالمية والشبكات 

والقطع الميكانيكيّة والكهربائيّة،  الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونيّة واألجزاء

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحاسوب اللوحية ومشغالت الفيديو والصوت ودفاتر التنظيم 

الشخصية اإللكترونيّة والمساعدات الشخصيّة الرقميّة وأجهزة أنظمة تحديد المواقع 

زة الحاسوب الطرفيّة، العالمية واألجزاء والقطع الميكانيكيّة والكهربائيّة التابعة لها، أجه

مكّونات الحاسوب، أجهزة المراقبة والشاشات واألسالك والكابالت والمودمات اآلت 

الطابعة ومشغالت األقراص والمحّوالت وبطاقات المحّول وموصالت الكابالت وقابسة 

الموصالت وموصالت الطاقة الكهربائية وقواعد االشحن اإللكتروني وقواعد الشحن ، 

طاريّة وحزم البطاريّات، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة، شاحنات الب

وسماعات الرأس وسماعات األذن، مكبرات الصوت والميكروفونات والسماعات، 

محافظ وأغطيّة وقواعد الحواسيب واألجهزة اإللكترونيّة المحمولة باليد والمحمولة، 

نيّة المحمولة باليد والمحمولة، أجهزة التحّكم التابعة للحواسيب واألجهزة اإللكترو

بطاقات الهدايا المشفرة مغناطسياً، برامج الحاسوب لجمع وتنظيم وتعديل وتحديد ونقل 

وتخزين ومشاركة البيانات والمعلومات، برامج الحاسوب لنقل النصوص والصور 

والصوت وعرضها، برامج الحاسوب للتسّوق عبر اإلنترنت، أجزاء الحاسوب 

قائق الحاسوب، البطاريّات، أجهزة محمولة باليد للتحّكم بالتلفزيون التشغيلية، ر

ومكبرات الصوت وأنظمة الستيريو واألنظمة الترفيهيّة، برامج الحاسوب إلدارة 

المعلومات، برامج الحاسوب لمزامنة قاعدة البيانات، برامج الحاسوب لتصفح ومشاركة 

)اإلنترنت(، برامج الحاسوب لمزامنة والوصول إلى قواعد البيانات على الخط مباشرة 

البيانات بين محطة تحكم او جهاز عن بعد وبين محطة تحكم او جهاز ثابت، برامج 

الحاسوب المستخدمة في خدمات االتصاالت عن بعد وخدمات االتصاالت من خالل 

شبكات االتصاالت المحليّة والعالميّة، برامج الحاسوب المستخدمة للوصول الى شبكات 

تصاالت متضمنة اإلنترنت، برامج الحاسوب لتحليل وإسترداد البيانات، برامج اإل

الحاسوب المستخدمة في النسخ اإلحتياطي ألنظمة الحاسوب، الراديو وأجهزة إرسل 

وإستقبال الراديو، مشغالت الوسائط ومكبرات الصوت، مكّونات ولوازم وملحقات 

ومستقبل الصوت، أجهزة وأدوات الصوت، الهواتف والهواتف النقالة، مكبّرات 

مؤثرات الصوت لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، مولّدات النغمات الموسيقيّة 

اإللكترونيّة، المكّونات اإللكترونيّة لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، أجهزة صوت 

األلعاب، مكبرات الصوت وأجهزة الهواتف وأجهزة االتصاالت عن بعد والحواسيب 

م في المركبات، أجهزة التسجيل والتعرف الصوتي، أجهزة شبكات لإلستخدا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

االتصاالت، أجهزة واآلت اإلتصاالت اإللكترونيّة، أجهزة واآلت خدمات االتصاالت 

عن بعد، اآلت التصوير، كاميرات الفيديو، اآلت التصوير السينمائّي، الحافظات 

الشفافات الفوتوغرافيّة، المخصصة لألجهزة واألالت الفوتوغرافيّة، أجهزة تركيز 

عدسات التصوير عن قرب، شاشات العرض، أجهزة شاشات العرض، التلفزيون، 

أجهزة اإلستقبال للتلفزيون، أجهزة مراقبة التلفزيون، أجهزة الستيريو وأنظمة المسرح 

المنزلي وأنظمة الترفيه المنزلي، تطوير تطبيقات البرامج ، برامج الحاسوب المستخدمة 

ر تطبيقات البرامج األخرى، برامج تشغيل أنظمة الحاسوب، برامج الكمبيوتر في تطوي

لتكوين وتشغيل والسيطرة على األجهزة النقّالة واألجهزة القابلة لإلرتداء والهواتف 

النقالة والحواسيب واالجهزة الطرفية الخاصة بالحواسيب ومشغالت الصوت والفيديو، 

ت قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات لقواعد برامج الحاسوب إلنشاء قواعد بيانا

بيانات التواصل االجتماعي بين شخص وآخر، برامج العاب الحاسوب، الكتب 

اإللكترونيّة والمجالت والدوريّات ونشرات األخبار والصحف والمذكرات وغيرها من 

مات المنشورات القابلة للتنزيل، تكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعبصريّة، نغ

الهواتف النقالة القابلة للتنزيل، الصور الكرتونية المتحركة، أجهزة االتصاالت الداخليّة، 

الهواتف الذكيّة، الهواتف المحمولة، أجهزة الهاتف، أجهزة إستقبال الهاتف، أجهزة 

إرسال الهاتف، الهواتف المزودة بخدمات الفيديو، أسطوانات الفونوغراف وأقراص 

ئح تسجيل الصوت، حامالت تسحيالت الصوت، كاسيتات الفيديو، تسجيل الصوت، شرا

لفافات ألعاب الفيديو، وأشرطة الفيديو، اجهزة ذاكرة الحاسوب، المعالجات الصغيرة، 

الموديمات، النظارات الثالثيّة األبعاد، الشرائح وأربطة المعصم واألشرطة والدبابيس 

يد لتسجيل ونتظيم ونقل ومعالجة وإعادة لألجهزة اإللكترونيّة المحمولة والمحمولة بال

نسخ النصوص والبيانات والصوت والصور وملفات الفيديو، حقائب ومحافظ الموسيقى 

الرقميّة ومشغالت الفيديو والحواسيب المحمولة باليد والمساعدات الرقميّة الشخصيّة 

قابلة للقراءة  والمنظمات اإللكترونيّة ودفاتر المالحظات اإللكترونيّة، أدلة المستخدم

إلكترونياً ومن خالل اآللة أو الحاسوب لبيعها أو استخدامها مع البضائع السابقة والواردة 

 دون غيرها. 7بالفئة 
 

837733العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9566808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/90/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 5/ 63موقع رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا اجهزة اخماد النيران 7ة بالفئة كافة المنتجات الوارد - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9590787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انهوى وامى انفورميشن تكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  699نت انيميشن باس رقم  8فلور بيلدينج ايه  10

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اساور مغناطيسية مشفرة  -اجهزة ملحقة بالكمبيوتر  -اجهزة معالجة البيانات  - 7الفئة 

 -لذكية تطبيقات برامج الكمبيوتر ) برمجيات قابلة للتنزيل ( النظارات ا -لتحديد الهوية 

ساعات ذكية ) تؤدى اعمال أساسية مثل الحسابات والترجمة وااللعاب كما تعمل على 

الحلقات الذكية ) هى عبارة  -تشغيل تطبيقات الجواالت ( شاشة تعمل باللمس التفاعلية 

عن جهاز اليكترونى قابل لالرتداء مزود بمكونات متنقلة متطورة تجمع بين ميزات 

لميزات المبتكرة المفيدة لالستخدام المحمول ( برامج تطبيقات االجهزة المحمولة وا

اجهزة تعقب النشاط يمكن ارتداؤها ) جهاز او تطبيق لرصد وتتبع  -الهواتف الذكية 

دون  7اجهزة وادوات مساحة فئة  -مقاييس اللياقة البدنية ( سماعات الواقع االفتراضى 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9593507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/96/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -. كوم ، انك 7ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 78591اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  191

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة - - 7الفئة 

((، أجهزة للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم MoIالمعلوماتيّة لألشياء 

 والتشغيل اآللي، الِعدد 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 والتحّكم والتشغيل اآللي ، أجهزة تحليل 

البيانات وِعدد االتصال الدّاخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها 

التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة،  للمعلومات تعمل عبر

تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد الفوتوغرافيّة، األجهزة 

والِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطاق الصوت 

الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل  والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج

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، 

زة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار أجه

وأجهزة االستشعار والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، 

كاميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والمباني التجاريّة 

للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد 

تدفّق الفيديو، التسجيل بالفيديو وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، 

أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر 

د المياه ومستوى الرطوبة ودرجات البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجو

اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة 

المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة 

ج الحيوانات األليفة، قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها، برام

المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين 

( المؤلفّة من برامج الكمبيوتر SCxSواإلتصال بهم، مجموعات تطوير البرامج )

( التي تستخدمها األجهزة YPMSت برمجة التطبيقات )لتطوير واستخدام وتوافقية واجها

اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت 

والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج 

(SCxSتضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدا ) م كواجهة

( إلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة YPMبرمجة التطبيقات )

( تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب SCxSباإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج )

( إلنشاء برامج وتطبيقات YPMوبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )

سرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، متعلقة بالحماية ضد ال

برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة 

أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، 

 دون غيرها. 7برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد والواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9596376 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/97/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى مصرى  -مكتب االيمان لالستيراد والتصدير -وليد حسانين عبد الوهاب حسانين 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك عالء محمد نبيل محمد  -بجوار موقف المنصورة  -شارع عبد العزيز على  55

 الشرقية -ثانى الزقازيق  -الصادق 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9596585 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هاى ستار  -جيرمين جورج مدحت لبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع يوسف البغدادى بملك جورج مدحت لبيب اول المنصورة الدقهلية  15الحسنية 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة لالقمار الصناعية ) ريسيفر ومكوناته ( اجهزة تسجيل ونسخ ونقل  - 7الفئة 

سماعات )  -اجهزة فيديو  -الكاسيت بانواعه  -تليفزيون  -شاشات عرض  -الصوت 

كاميرات  -االت حاسبة  -اجهزة انذار  -ساوند ( اجهزة محمول ومستلزمات المحمول 

لوحات  -موصالت ووصالت كهربائية  -كاميرات مراقبة  -كاميرات تصوير  -يو فيد

 -اجهزة كهربائية لمنع السرقة  -منظمات الحرارة  -مفاتيح كهربائية  -توزيع كهربائية 

اجهزة وادوات وصل او فتح او تحويل او تنظيم او تكثيف او التحكم فى  -االت بيع 

 هادون غير 7الطاقة الكهربائية فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9597975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -شركة جست كلين للتجارة العامة ذ م م 

 لكويتطبقا لقوانين دولة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 53، دور  19برج الحمراء ، مكتب  18، بناية  6شرق ، قطعة  -الكويت 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير  - 7الفئة 

اجهزة وادوات الوزن والقياس الفوتوغرافي والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية و

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 نغناطيسية ، اقراص تسجيل ، اقراص مدمجة

،اقراص فيديو رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية ، اليات لالجهزة التى تعمل 

بقطع النقد االت تسجيل النقد ، االت حاسبة ،معدات معالجة للبيانات ، اجهزة الكمبيوتر 

 97، برامج الكمبيوتر ، اجهزة اطفاء الحرائق وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

156 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    9597598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/19/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الواليات المتحدة  -شركة ثرى ام كومبنى 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 33188 هدسون روود .سانت بول .مينيسوتا 0391ثرى ام سنتر .

 االمريكية 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة واقية للتنفس  -اقنعة واقية للوجه غير مخصصة لالغراض الطبية  - 7الفئة 

اجهزة التنفس بخالف المستخدمة فى  -بخالف المستخدمة فى التنفس االصطناعى 

اجزاء وقطع  -غراض الطبية اقنعة للتنفس غير مخصصة لال -التنفس االصطناعى 

الفالتر والخراطيش  -هيكلية الجهزة التنفس بخالف المستخدمة فى التنفس االصطناعى 

االجزاء والمكونات  -واالجزاء المكونة للسلع المذكورة أنفا الواردة فى هذة الفئة فقط 

 7البديلة للسلع المذكورة انفا الواردة فى هذة الفئة فقط بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9569305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اسماء رمضان محمد رمضان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -عابدين   -ح الشعار من ش التحرير 19

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7النظارات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9569306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/0916 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -اسماء رمضان محمد رمضان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين   -ح الشعار من ش التحرير  19

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7النظارات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9561985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/11/0916 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -عبد الباسط حسن موسى الهوارى ) ادميرال اليكترونيكس ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الموسكى  -العتبه  -ش سوق الخضار  105

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

والترانسات  االجهزه االلكترونيه والدوائر االلكترونيه والمفاتيح والبرايز - 7الفئة 

والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك الكهرباء والشاسيه والسداده واوشاش مفاتيح 

الكهرباء واالجهزة واالدوات الكهربائيه لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم 

 7التحكم فى الطاقه الكهربائيه بطاريات وكشافات الطوارئ الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9563081 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/91/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -(  TXEIعالء الدين سليمان ابو العنين وشريكه )الوطنية لاللكترونيات 

 والئحته لالستثمار  0919لسنة  90تضامن  مصرية مؤلفة وقائمة بموجب القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم العامرية    -شارع مصرف النوبارية  7

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7االجهزة واالدوات الكهربائية والمنزلية وااللكترونية الواردة بالفئة   - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9569997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/95/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سالمان للحلول الصناعيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اوسيم  -سقيل  -كورنيش النيل بجوار بنزينه كالتكس 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اعيه لجميع اجهزه واكسسوارات الكترونيه تستخدم فى الماكينات الصن - 7الفئة 

االغراض الصناعيه ، مغيرات سرعه انفرتر ، وحدات تحكم ، شاشات تحكم تاتش 

اسكرين وعاديه ، سيرفو موتور ، سيرفو درايف وكابالتهم ، اكسسوارات حساسات 

الحراره والمسافات ، الخامات الليزر ، عدادات فولت وامبير وسرعه وكيلو وات 

  7كمات ضغط ، محوالت صغيره الوارده بالفئه واوزان ، متحكمات فى الحراره ، متح
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9567971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة صينية  -ال تى دى  فيفو موبيل كومينيكاشن كو ، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغفوان ، غوانغدونغ، الصين 065

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر )  -أجهزة معالجة البيانات برمجيات كمبيوتر مسجله  - 7الفئة 

تطبيقيات  -للتنزيل( منصة برامج الكمبيوتر ) مسجلة أو قابلة للتنزيل (  برمجيات قابلة

 -برامج العاب قابلة للتنزيل على الكمبيوتر  -خاصة بالهواتف المحمولة قابلة للتحميل 

انظمة تشغيل  -انظمة تشغيل الهواتف المحمولة  -هو اتف ذكية  -هو اتف محمولة 

نظام  -انظمة التشغيل االساسية  -انظمة التشغيل البرامج الخاصة ب -الهواتف الذكيه 

برامج انظمة تشغيل الكمبيوتر وجميع هذه المنتجات  -تشغيل الكمبيوتر ) الويندوز ( 

 والترد ضمن فئات اخرى . 7واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571189 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( قطاع  هـ  المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة  16 - 16القطع ارقام )  

 محافظة الشرقىة -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7يات السيارات بالفئة بطار - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ع  هـ  المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة ( قطا 16 - 16القطع ارقام )  

 محافظة الشرقىة -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7بطاريات السيارات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9571131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( قطاع  هـ  المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة  16 - 16القطع ارقام )  

 الشرقىة -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7بطاريات السيارات بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9570168 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -وصلة براوزر للبرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزمالك  - 61شقة  -الدور الخامس  -ش اسماعيل محمد  05

 7 : المةــــــعات الـــفئ
 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور، السمعية   - 7الفئة 

والبصرية ومحتوى الفيديو؛ برامج الكمبيوتر لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل 

وتخزين وتبادل البيانات والمعلومات؛ برامج الكمبيوتر الستخدامها كعامل برمجة 

( YPM(؛ برامج الكمبيوتر في طبيعة واجهة برمجة التطبيقات)YPMواجهة )التطبيقات 

التى تسهل الخدمات عبر اإلنترنت للتواصل االجتماعي، وبناء تطبيقات الشبكات 

االجتماعية والسماح السترجاع البيانات، وتحميل وتنزيل والوصول إليها وإدارتها؛ 

ل، ونشر، عرض، عالمات، برامج الكمبيوتر لتمكين تحميل وتنزيل، والوصو

والمدونات، وتدفق، وربط، وتبادل أو توفير خالف ذلك وسائل اإلعالم اإللكترونية أو 

 7معلومات عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    9570839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -هاى ستار  -جرمين جورج مدحت لبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -شارع يوسف البغدادى بملك جورج مدحت لبيب اول المنصورة  15الحسنية 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة لالقمار الصناعيه ريسيفر ومكوناته اجهزة تسجيل ونسخ ونقل الصوت  - 7الفئة 

شاشات عرض تليفزيون الكاسيت بأنواعه اجهزة فيديو سماعات ساوند اجهزة محمول 

ومستلزمات المحمول اجهزة انذار االت حاسبه كاميرات فيديو كاميرات مراقبه 

وحات توزيع كهربائيه مفاتيح كهربائيه منظمات مواصالت ووصالت كهربائيه ل

الحرارة اجهزة كهربائيه لمنع السرقه االت بيع اجهزة لحام كهربائيه اسالك كهربائيه 

اجهزة البحث العلمى اجهزة واداوات لوصل او فتح او تحويل او تنظيم او تكثيف او 

 7التحكم فى الطاقه الكهربائيه وجميع منتجات الفئة 
 

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

التنازل عن كل مقطع على حدى  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9570671 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/93/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الدكتور لالستيراد و التصدير و التوريدات  -ان عبد الصمد عاصم سعيد سليم

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبيه بملك/  -م القناطر الخيرية  -باسوس  -الدور الثالث  -ش المدرسة االبتدائي  5

 سعيد سليمان عبد الصمد

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7لفئة منتجات ا - 7الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9575057 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كو ال تى دى  بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  59بيلدينج نمبر  5/اف نمبر 0 9953رووم بى 

 بيكين بى ار .الصين 199981

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

لكشف واالختبار االجهزة المستخدمة في اعمال البحث العلمي والمسح وا - 7الفئة 

والتفتيش، برامج الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر والملحقات المخصصة لها، برامج 

الكمبيوتر واالجهزة المحمولة القابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر مخصصة لتحليل البيانات، 

برامج مخصصة للكمبيوتر واألجهزة الخاصة بتخزين البيانات وإدارة البيانات 

ورصد البيانات وتحسين البيانات واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت  واستخراج البيانات

المتقدمة وبيانات وتحليالت التسويق، أجهزة وبرامج خاصة بالكمبيوتر اللتقاط وتخزين 

وتحليل وإدارة البيانات عبر منصات بيانات متعددة، برامج الكمبيوتر الخاصة بتحليل 

االداء داخل الشركة، تطبيقات وبرامج البيانات مخصصة للشركات لتحليل وتحسين 

الكمبيوتر الخاصة باالعالن والتسويق، برامج كمبيوتر خاصة بجمع وتحليل البيانات 

وال ترد ضمن فئات  7واستطالع اراء الجمهور وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 اخرى.
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    9575691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -إنك    -ديبوى سنثيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وارسو آى ان  -الواليات المتحدة  - 86361اورثوباديك درايف ، وارسو ، انديانا  999

86361 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات متنقلة تستخدم من قبل مرضى جراحة تقويم العظام قبل الجراحة  - 7الفئة 

وبعدها؛ تطبيقات متنقلة تتيح لمقدمي الرعاية الصحية التعامل مع مرضى جراحة تقويم 

العظام وتقسيمهم ومراقبتهم قبل الجراحة وبعدها؛ أجهزة الحاسوب ونظم البرمجيات 

حية الرقمية الستخدامها في جراحة تقويم العظام؛ التي تحتوي على سير عمل الجرا

أجهزة كمبيوتر ونظم برمجيات تستخدم في جراحة تقويم العظام لتوثيق معلومات 

المرضى أو األحداث المتعلقة بجراحة تقويم العظام ولتقديم حلول التدريب لجراحة تقويم 

 7العظام الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    9576867 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/96/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -منشأة فردية  -هاى ستار  -جرمين جورج مدحت لبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -ش يوسف البغدادى بملك جورج مدحت لبيب اول المنصورة  15الحسنية 

 7 : المةــــــلعات اـــفئ
 

ريموت  -اجهزه االقمار الصناعيه ارسال واستقبال ) ريسيفر ومكوناته (  - 7الفئة 

 7اسالك الريسيفرلتوصيل االشاره وكلها بالفئه  -اطباق استقبال االرسال  -ريسيفر 

 دون غيرها
 

288833المة العالمة مرتبطة مع الع -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9576339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/97/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 13شقه  -لث الدور الثا -ش السودان  598

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9577598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جيبفس ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يانشان رود ، شيكوو  85، بلوك  ايه ، انتربيرنورشيب بلدينج ، نمبر  096رووم 

 ، جوانجدونج ، الصين 316999ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزهينن 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

نظم التحكم في الوصول اإللكترونية لألبواب المتشابكة؛ بطاقات الدارات  - 7الفئة 

متكاملة ]بطاقات ذكية[ / بطاقات ذكية ]بطاقات الدارات المتكاملة[؛ دارات متكاملة؛ ال

روبوتات المراقبة األمنية؛ اوعية بطاريات / أوعية مراكمات؛ بطاقات هوية ممغنطة؛ 

ملفات حث ]كهربائية[؛ اجهزة أو تركيبات كهربائية لمنع السرقة؛ اجهزة اتصال 

  7وب قابلة للتنزيل الواردة بالفئة داخلي؛ تطبيقات برمجيات الحاس
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899166 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايه دي كيه ايموشنز انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، طوكيو ، اليابان-، تورانومون ، ميناتو  1-05-1تورانومون هيلز مور تاور ، 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات ألعاب الحاسوب؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل؛  - 7الفئة 

أقراص مدمجة مسبقة التسجيل؛ أقراص فيديو رقمية مسبقة التسجيل؛ وسائط بيانات 

فات فيديو قابلة بصرية؛ وسائط بيانات مغناطيسية؛ ملفات صور قابلة للتنزيل؛ مل

للتنزيل؛ ملفات موسيقى قابلة للتنزيل؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل؛ أجهزة هاتف؛ 

أجهزة الراديو؛ كاميرات؛ نظارات شمسية؛ أحزمة للهواتف الخلوية؛ صور كرتونية 

 7متحركة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -نينغبو اوليكا سوالر ساينس& تيكنولوجي كو، ال تي دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وانغتشون اندستريال اريا   هايشو   دستريكت  -شانشان روود  179 - 161نمبر 

 نينغبو تشجيانغ الصين

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ]أسالك وكبالت[، صفائح للبطاريات،  - 7الفئة 

أجهزة شحن البطاريات، بطاريات غلفانية، بطاريات كهربائية، خاليا كهربائية ضوئية، 

مات عكسية ]كهربائية[، صناديق  بطاريات شمسية، رقاقات ]شرائح سيليكونية[، مقّوِ

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 7ائية[ وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة توصيل ]كهرب
 

8372830االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9899765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/19/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اردنى الجنسية  -ردى  ف -عزيز عزت عزيز سجدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن  -عمان  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

برنامج اإلدارة المالية ، برامج الكمبيوتر المتعلقة بالتاريخ المالي ، برامج  - 7الفئة 

ل ، المحمول والكمبيوتر المتعلقة بالمسائل المالية ، برامج وتطبيقات الهاتف المحمو

البرامج التعليمية ، مواد الدورة التعليمية القابلة للتنزيل، الكتب اإللكترونية القابلة 

 .97للتنزيل ، المنشورات القابلة للتنزيل الواردة في الفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890136 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/11/0917 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  5843الكيلو 

 االسكندريه -قسم العامريه   -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 7الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/0917 

 :التسجيل طالب إسم
 

 -مؤسسة الكفراوى لبيع االجهزة الكهربائية  -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  -القنايات  -ش مصطفى كامل 58

 الشرقيه -مركز الزقازيق 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7االجهزه الكهربائية الوارده بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9890750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/11/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -سالم امين سالم وشركاه  -الهالل والنجمة الفضية مصر

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه 59قطعه رقم  Y5العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 
 

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

هاوغير 373332بالعالمة  رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -الكترونيكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رقام الدور االول العلوى بوحدات ا Y0منطقة الصناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية  601،  609،  617،  699

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 7الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -الكترونيكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول العلوى بوحدات ارقام  Y0منطقة الصناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا 

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية   601،  609،  617،  699

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7لفئة جميع المنتجات الواردة فى ا - 7الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -الكترونيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول العلوى بوحدات ارقام  Y0صناعات الصغيرة مجمع مصر ايطاليا منطقة ال

 مدينة العاشر من رمضان الشرقية   601،  609،  617،  699

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9895669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -دورا جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كونوت روود ويست شيونغ  06بيلدينج  -/اف وايسون كوميركال 6. 619فالت /ار ام 

 وان هونج كونج 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيوتر مسجلة، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، برمجيات كمبيوتر برامج ك - 7الفئة 

الت األقراص ألجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة  لة، مشغِّ مسجًّ

للتنزيل[، تطبيقات برامج الكمبيوتر )قابلة للتنزيل(، برامج االلعاب مخصصة 

أفالم تصوير بأشعة إكس للكمبيوتر، آالت إعداد فواتير، مشغالت وسائط محمولة، 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 7معرضة للضوء وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

المحمول واكسسوارته الشاعر االول لبيع وتجارة  -خالد احمد عطيه محمد محمد 

 فردي-وعموم االستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شاكور قسم العطارين  6بالعقار  6محل رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7اجهزه المحمول واكسسوارته بالفئة  - 7الفئة 
 

التنازل عن البيان   -اللوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على ا

قدم مالك العالمة تعهد بان الشكل الوارد  -التنازل عن مقطعى العالمة كل على حدى  -التجارى 

بالعالمة مجرد شكل وليس حرف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/0917 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فيفو موبيل كومينيكاش كو ، ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغغفوان ، غوانغدونغ، الصين 065

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

سب صغير يعمل باللمس أجهزة معالجة البيانات، حاسوب رقمى شخصى )حا - 7الفئة 

يستخدم في عمل التقارير والجداول االلكترونية(، اجهزة اتصاالت السلكية علي شكل 

مجوهرات، تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة قابلة للتحميل، أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية، شاشات تعمل باللمس، النظارات الذكية )معالجة البيانات(، الساعات الذكية 

نات(، اقالم ذكية للشاشات التى تعمل باللمس، أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء )معالجة بيا

)اجهزة ذكية على شكل ساعات او نظارات(، اجهزة التعرف على الوجة، أدوات 

[، الهواتف الذكية، الهواتف SPSمالحية، أنظمة ومعدات تحديد المواقع العالمية ]

س الجهد والنشاط قابلة لالرتداء )على شكل النقالة، أطواق للهواتف النقالة، اجهزة قيا

ساعات او اساور(، جرابات مخصصة للهواتف، اغطية مخصصة للهواتف المحمولة، 

شاشات حماية مخصصة للهواتف المحمولة )سكرينة شاشة الموبايل(، الهواتف الذكية 

القابلة لإلرتداء )على شكل ساعة(، حوامل مخصصة للهواتف المحمولة، كبائن 

رات الصوت، مكبرات صوت السلكية )بلوتوث(، سماعات الرأس، سماعات لمكب

السلكية )بلوتوث(، سماعات للهواتف المحمولة، سماعات السلكية للهواتف الذكية، 

 BSB، كابالت BSBعصا السلفي مخصصة للهواتف الذكية، عدسات سيلفي، كابالت 

ربائي واالدابتور(، بطاريات للهواتف المحمولة، اجهزة تحويل كهربائية )المشترك الكه

كهربائية، أجهزة شحن البطاريات، بطاريات قابلة للشحن، شواحن السلكية، شواحن 

بطاريات الهواتف المحمولة، سماعات األذن الذكية، سماعات الرأس الذكية، سماعات 

األذن المزودة بالذكاء االصطناعى، سماعات الرأس المزودة بالذكاء االصطناعى، 

لواقع المعزز، سماعات الواقع المعزز، نظارات الواقع االفتراضى، سماعات نظارات ا

الواقع االفتراضى، أجهزة الواقع االفتراضي، برنامج الواقع االفتراضي والمعزز، 

مكبرات صوت ذكية، مكبرات صوت مزودة بالذكاء االصطناعي، التلفزيون الذكي، 

اشات مخصصة للهواتف المحمولة، مفكرة في شكل كمبيوتر صغير، أجهزة كمبيوتر، ش

حوامل مخصصة للهواتف الذكية توضع في السيارة، بنوك الطاقة المتنقلة )باوربنك(، 

االساور الذكية )اجهزة قياس(، اجهزة وزن كتلة الجسم )اجهزة قياس(، اجهزة وزن 

وتحليل كتلة الجسم )اجهزة قياس(، رقائق ]دوائر متكاملة[ اجزاء كمبيوتر، رقائق 

وال ترد ضمن فئات  7لكترونية )اجزاء كمبيوتر( وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة اإل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 اخرى.
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -تى دى   فيفو موبيل كومينيكاشن كو ، ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغفوان ، غوانغدونغ، الصين 065

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة معالجة البيانات، حاسوب رقمى شخصى )حاسب صغير يعمل باللمس  - 7الفئة 

ر والجداول االلكترونية(، اجهزة اتصاالت السلكية علي شكل يستخدم في عمل التقاري

مجوهرات، تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة قابلة للتحميل، أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية، شاشات تعمل باللمس، النظارات الذكية )معالجة البيانات(، الساعات الذكية 

، أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء )معالجة بيانات(، اقالم ذكية للشاشات التى تعمل باللمس

)اجهزة ذكية على شكل ساعات او نظارات(، اجهزة التعرف على الوجة، أدوات 

[، الهواتف الذكية، الهواتف SPSمالحية، أنظمة ومعدات تحديد المواقع العالمية ]

النقالة، أطواق للهواتف النقالة، اجهزة قياس الجهد والنشاط قابلة لالرتداء )على شكل 

اعات او اساور(، جرابات مخصصة للهواتف، اغطية مخصصة للهواتف المحمولة، س

شاشات حماية مخصصة للهواتف المحمولة )سكرينة شاشة الموبايل(، الهواتف الذكية 

القابلة لإلرتداء )على شكل ساعة(، حوامل مخصصة للهواتف المحمولة، كبائن 

ماعات الرأس، سماعات لمكبرات الصوت، مكبرات صوت السلكية )بلوتوث(، س

السلكية )بلوتوث(، سماعات للهواتف المحمولة، سماعات السلكية للهواتف الذكية، 

 BSB، كابالت BSBعصا السلفي مخصصة للهواتف الذكية، عدسات سيلفي، كابالت 

للهواتف المحمولة، اجهزة تحويل كهربائية )المشترك الكهربائي واالدابتور(، بطاريات 

ة شحن البطاريات، بطاريات قابلة للشحن، شواحن السلكية، شواحن كهربائية، أجهز

بطاريات الهواتف المحمولة، سماعات األذن الذكية، سماعات الرأس الذكية، سماعات 

األذن المزودة بالذكاء االصطناعى، سماعات الرأس المزودة بالذكاء االصطناعى، 

ت الواقع االفتراضى، سماعات نظارات الواقع المعزز، سماعات الواقع المعزز، نظارا

الواقع االفتراضى، أجهزة الواقع االفتراضي، برنامج الواقع االفتراضي والمعزز، 

مكبرات صوت ذكية، مكبرات صوت مزودة بالذكاء االصطناعي، التلفزيون الذكي، 

مفكرة في شكل كمبيوتر صغير، أجهزة كمبيوتر، شاشات مخصصة للهواتف المحمولة، 

للهواتف الذكية توضع في السيارة، بنوك الطاقة المتنقلة )باوربنك(، حوامل مخصصة 

االساور الذكية )اجهزة قياس(، اجهزة وزن كتلة الجسم )اجهزة قياس(، اجهزة وزن 

وتحليل كتلة الجسم )اجهزة قياس(، رقائق ]دوائر متكاملة[ اجزاء كمبيوتر، رقائق 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

وال ترد ضمن فئات  7جات واردة بالفئة اإللكترونية )اجزاء كمبيوتر( وجميع هذه المنت

 اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكري   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -حلوان  -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -حموده  شارع 09

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - 7الفئة 

الكهرباء وأوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده واالجهزة واالدوات الكهربائية 

صل أو فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة لو

 7رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -زد تي اي كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشان   -هاى تك  اندستريال بارك   -كيجى روود ساوث  -زد تى اى بالزا  

 الصين  -شينزهين   -ديستريكت  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

[، أطواق للهواتف النقالة، SPSاقع العالمية ]أجهزة هاتف، أنظمة تحديد المو - 7الفئة 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، الهواتف المحمولة، اجهزة حساب الجهد يمكن ارتدائها 

باليد )اجهزة قياس(، جربات للهواتف الذكية )الكفارات(، علب واكسسوارات مخصصة 

سكرينة(، برامج للهواتف الذكية ،غطاء شفاف لحماية شاشات الهواتف الذكية )اال

سوفت وير مخصصة للهواتف المحمولة قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات واردة 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 7بالفئة 
 

282378االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زد تي اي كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشان   -هاى تك  اندستريال بارك   -كيجى روود ساوث  -زد تى اى بالزا  

 الصين   -شينزهين   -ديستريكت 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

[، أطواق للهواتف النقالة، SPSهاتف، أنظمة تحديد المواقع العالمية ]أجهزة  - 7الفئة 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، الهواتف المحمولة، اجهزة حساب الجهد يمكن ارتدائها 

باليد )اجهزة قياس(، جرابات للهواتف الذكية )الكفارات(، علب واكسسوارات 

اشات الهواتف الذكية )االسكرينة(، مخصصة للهواتف الذكية ،غطاء شفاف لحماية ش

برامج سوفت وير مخصصة للهواتف المحمولة قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 7واردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  TRAMSاالشتراطات        :      التنازل عن 

030808
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9898985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -زد تي اي كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشان ديستريكت  -هاى تك  اندستريال بارك   -كيجى روود ساوث  -زد تى اى بالزا  

  الصين -شينزهين  -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

[، أطواق للهواتف النقالة، SPSأجهزة هاتف، أنظمة تحديد المواقع العالمية ] - 7الفئة 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، الهواتف المحمولة، اجهزة حساب الجهد يمكن ارتدائها 

سوارات مخصصة باليد )اجهزة قياس(، جربات للهواتف الذكية )الكفارات(، علب واكس

للهواتف الذكية ،غطاء شفاف لحماية شاشات الهواتف الذكية )االسكرينة(، برامج 

سوفت وير مخصصة للهواتف المحمولة قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات واردة 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 7بالفئة 
 

مرتبطة مع العالمة رقم العالمة  -على حدى  BLSAاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة  

030808
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9898988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -زد تي اي كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ندستريال بارك ، نانشان ديستريكت زد تى اى بالزا ، كيجى روود ساوث ، هاى تك  ا

 ، شينزهين ، الصين

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

[ ، أطواق للهواتف النقالة SPSأجهزة هاتف ، أنظمة تحديد المواقع العالمية ] - 7الفئة 

، الهواتف الذكية ، الهواتف النقالة ، الهواتف المحمولة ، اجهزة حساب الجهد يمكن 

اجهزة قياس( ، جربات للهواتف الذكية )الكفارات( ، علب واكسسوارات ارتدائها باليد )

مخصصة للهواتف الذكية ، غطاء شفاف لحماية شاشات الهواتف الذكية )االسكرينة( ، 

برامج سوفت وير مخصصة للهواتف المحمولة قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 7واردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  ornالتنازل عن مقطع  -طات        :      االشترا

030808
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكو ميو نيكيشينز كورب ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 يولونج افنيو , يوفينجشان , يوبي دستريكت تشونغكينغ, الصين 196نمبر 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مفكره في شكل حاسوب صغيره تطبيقات قابله للتنزيل لالستخدام مع االجهزه  - 7الفئة 

هواتف الذكيه هواتف المحموله ساعات ذكيه نظارات ذكيه خواتم ذكيه هواتف خلويه 

محموله الهواتف الذكيه علي شكل ساعه اغطيه للهواتف المحموله حافظات للهواتف 

الخلويه شاشات واقيه لالجهزه المنحموله اشرطه الهاتف الخليوي حامالت الهواتف 

المحموله عصا السيلفي لالستخدام مع الهواتف المحموله الهواتف الذكيه محموله علي 

لمكبرات الصوت سماعات الراس سماعات الهواتف المحموله سماعات المعصم كبائن 

السلكيه للهواتف الذكيه مواد المصادر الرئيسيه للتيار الكهربائي ) اسالك وكبالت( 

محوالت الطاقه بطاريات كهربائيه اجهزه شحن البطاريات الكهربائيه  BSBكابالت 

ونيه اجهزه فك التشفير الوارده بالفئه طاقه متنقله )بطاريات قابله للشحن ( اجهزه تلفيزي

7 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين -ال تى دى   -هواوي تكنولوجيز كو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-قوانغدونج    -مقاطعة لونجانج شينزين  -بانتان  -واوي  ادمنستريشن بيلدنجه

 جمهورية الصين الشعبية-316107

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

لة؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ تطبيقات  - 7الفئة  "برامج )برمجيات( كمبيوتر مسجًّ

الكمبيوتر اللوحية؛ أجهزة كمبيوتر برامج، قابلة للتنزيل، للهواتف الذكية؛ أجهزة 

شخصية صغيرة )البتوب(؛ أجهزة معالجة البيانات؛ أجهزة كمبيوتر؛ طرفيات شاشات 

تفاعلية تعمل بالمس؛ إنسان آلي )روبوتات( لها مواصفات البشر مع الذكاء 

االصطناعي؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ أجهزة المساعد الشخصي الرقمية؛ أجهزة 

السلكية )راوترز( للشبكات؛ أجهزة توجيه السلكية )راوترز( لشبكات االتصال توجيه 

واسعة النطاق؛ أجهزة لنقل االتصاالت؛ آالت وأجهزة بث إشارات السلكية؛ هواتف 

ذكية؛ أدوات اتصاالت بصرية؛ أجهزة اتصال بالشبكة؛ أجهزة التعرف على الوجه؛ 

جهزة عرض؛ كاميرات ]للتصوير أجهزة اتصال داخلي؛ بطاريات قابلة للشحن؛ أ

الفوتوغرافي[؛ كواشف؛ أجهزة قياس؛ دارات )دوائر( متكاملة؛ مجسات )أجهزة 

استشعار(؛ أجهزة إنذار ضد السرقة؛ ساعات ذكية؛ شاشات عرض فيديو قابلة 

لالرتداء؛ آالت تصوير )كاميرات( تليفزيونية؛ أجهزة تحويل اإلشارات التليفزيونية 

ات تناظرية؛ مشغالت وسائط محمولة؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ الرقمية إلى اشار

أدوات مالحية؛ سماعات األذن؛ آالت إمالئية؛ أجهزة تحكم عن بعد لألغراض المنزلية؛ 

أجهزة تلفزيون؛ أجهزة تلفزيون للسيارة؛ انسان آلي )روبوتات( يتم التحكم فيها عن بعد؛ 

رافية وإلكتروستاتية وحرارية[؛ نظارات ذكية؛ خواتم ذكية؛ آالت تصوير ]فوتوغ

طابعات المستندات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ موازين للحمامات؛ كاميرات فيديو؛ 

روبوتات المراقبة األمنية؛ سماعات رأس الواقع االفتراضي؛ أجهزة )شاشات( مراقبة 

هزة األطفال؛ كاميرات الرؤية الخلفية للسيارات؛ أجهزة ضبط السرعة للمركبات؛ أج

قيادة آلية للمركبات؛ أجهزة مالحية للمركبات ]أجهزة مالحة تدار بالكمبيوتر[؛ أجهزة 

راديو للمركبات؛ أجهزة مالحية عن طريق األقمار الصناعية؛ عصا الصور الشخصية 

السيلفي التي تستخدم كملحقات )اكسسورات( مع الهواتف الذكية؛ مؤشرات أوتوماتيكية 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

طارات المركبات؛ )أجهزة( متعقية نشاطات يمكن ارتداؤها؛ تبين إنخفاض الضغط في إ

أجهزه اتصاالت على شكل مجوهرات؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ شاشات فيديو؛ سالسل 

مفاتيح إلكترونية تستخدم كأجهزة تحكم عن بعد؛ بطاريات كهربائية؛ نظارات؛ نظارات 

 دون غيرها 7ثالثية األبعاد."فئة 
 

منح الطالب حق اسبقية  االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

ام بى سى أى بى ) منطقة حرة ذ م م ( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -دبى  -) ام بى سى ( الطابق الخامس  cbmمبنى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 7الفئة 

زن والقياس الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات قياس الو

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 

رقمية متعددة االستعماالت ، وسائط تسجيل رقمية أخرى ، مدمجة ، أقراص فيديو 

آليات لألجهزة التي تعمل بالنقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات وأجهزة 

حاسوبية لمعالجة البيانات ، برمجيات حاسوب ، أجهزة إخماد النيران ، أجهزة تسلية 

وبرمجيات الحاسوب  تُستعمل مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية ، جميع برامج

بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل البث أي برمجيات مسجلة على وسائط 

مغناطيسية أو منقولة أو مفرغة من شبكات حاسوب بعيدة ، آليات تعمل بقطع النقد 

بصرية( -ألجهزة التلفزيون ، أجهزة تشغيل األقراص المدمجة ، أقراص مدمجة )سمعية

القراءة فقط( ، برامج ألعاب حاسوب ، أجهزة لأللعاب معدة  ، أقراص مدمجة )لذاكرة

لالستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية ، أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب 

حاسوب ، برامج ألعاب حاسوب )برمجيات قابلة للتنزيل( ، برامج ألعاب حاسوب 

و/أو لأللعاب مسجلة على أشرطة )برمجيات( ، برامج حاسوب للتلفزيونات التفاعلية 

التفاعلية و/أو للمسابقات ، برامج وبرمجيات ألعاب الكترونية ، برامج ألعاب حاسوب 

 دون غيرها 7متعددة الوسائط تفاعلية ، ألعاب فيديو مبرمجة )برمجيات(.فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/10/0917 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 فى الواليات المتحدة األمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 68195كاليفورنيا  -سان فرنسيسكو  -الطابق الرابع  -ماركت ستريت  1833

 الواليات المتحدة االمريكية 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والخاصة باألبحاث والمالحة والمسح والتصوير  - 7الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي والسمعي البصري والمرئي وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل  والكشف واالختبار والتحقيق

أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع الطاقة الكهربائية أو استخدامها؛ األجهزة 

واألدوات لتسجيل الصوت والصور أو البيانات ونقلها ونسخها أو معالجتها؛ الوسائط 

ائط تسجيل وتخزين رقمية أو المسجلة والقابلة للتنزيل والبرمجيات الحاسوبية ووس

تناظرية فارغة؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد واآلالت 

الحاسبة؛ أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ بدالت الغوص وأقنعة الغواصين 

وسدادات األذن للغواصين ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات للغواصين 

جهاز التنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ البرمجيات؛ البرمجيات و

الحاسوبية لتنسيق خدمات النقل والتوصيل وتحديداً برمجيات الجدولة اآللية وإرسال 

القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن ووسائل النقل المائية 

دة القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والمركبات؛ البرمجيات لقيا

والسفن ووسائل النقل المائية والمركبات؛ البرمجيات للتنسيق واإلشراك والحصول على 

خدمات النقل والتوصيل ؛ البرمجيات لتحليل النقل ؛ البرمجيات لترتيب وتزويد وجدولة 

لبرمجيات الحاسوبية لتلقي طلبات النقل وإشراك وتنسيق وإدارة وحجز النقل والتسليم؛ ا

والتسليم والرد عليها؛ البرمجيات للمالحة؛ البرمجيات للحصول على خدمات تشارك 

القوارب والمركبات المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن ووسائل النقل المائية 

المركبات والمركبات؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة من قبل مشغّلي القوارب و

المائية والزالجات المائية والزوارق والسفن ووسائل النقل المائية والمركبات وركابها 

وركابها المحتملين لترتيب وإدارة تقاسم االنتقال بالمركبات؛ البرمجيات الحاسوبية 

للحصول على خدمات تقاسم االنتقال بالمركبات؛ برمجيات حجز السفر. الواردة بالفئة 

 7رقم 
 

وغيرها  237320شتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9893678 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكتسيونيرنو او بشيستفو " اليكتروتيكنيشسكي زافودي" انيرجوميرا "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 533999 -ستافروبول , ذا ستافروبول تيريتورى  -لينينا  - 078اوفيس   - 813

 روسيا   -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات كمبيوتر؛ محوالت كهربائية؛ ادوات قياس كهربائية؛ اجهزة تنظيم  - 7الفئة 

ير المفاجئ في الفلطية؛ كهربائية؛ اجهزة ارسال؛ اجهزة راديو؛ ادوات واقية من التغ

عدادات/اجهزة قياس كهربائية؛ عدادات/اجهزة قياس المياه؛ عدادات/اجهزة قياس الغاز؛ 

عدادات/اجهزة قياس الحرارة؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية التفاضلية؛ اجهزة 

كاثودية مضادة للتآكل؛ اجهزة شحن البطاريات؛ لوحات توزيع )كهربائية( .الواردة 

 7ة بالفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركة ش -العالمية لالستيراد والتصدير  -شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  - 9الدور  90شقة  -ش مصطفى النحاس  153

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

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

237833بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 769عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9896379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

17/91/0909 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة  طبقا لقوانين الصين -هواوى تيكنولوجيز كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -لونجانج ديستريكت شينزهين  -بانتين  -ة هواوى تيكنولوجيز كو ليمتد مبنى ادار

 الصين 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

الكاميرات )الفوتوغرافية(؛ الكاميرات ذات التصوير الحراري؛ عدسات  - 7الفئة 

التصوير الذاتي؛ أجهزة إلكترونية على شكل أساور يد )معدات قياس(؛ معدات اختبار 

ز؛ منصات رقمية لقياس الطقس؛ رقاقات إلكترونية حيوية؛ أجهزة كشف الموجات الغا

تحت الحمراء؛ أجهزو تحليل الهواء؛ أجهزة أنسان آلي للمعامل؛ أجهزة أنسان آلي 

للتدريس؛ عدسات بصرية؛ مواد لتوصيل الكهرباء )أسالم وكابالت(؛ كابالت نقل 

الت نقل بيانات أو خطوط نقل بيانات )يو بيانات أو خطوط نقل بيانات )يو أس بي(؛ كاب

أس بي( للهواتف المحمولة؛ سالسل لمفاتيح الكهرباء تعمل كريموت كونترول 

)كوحدات تحكم عن بعد(؛ شاشات فيديو؛ عصي إلكترونية للتصوير الذاتي )تحمل 

باليد(؛ الدوائر المتكاملة؛ رقائق اإللكترونية؛ الشاشات التي تعمل باللمس؛ المقابس 

الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية؛ أجهزة االستشعار؛ مغاليق رقمية لألبواب؛ وحدات تنبيه 

مركزية؛ البطاريات الكهربائية؛ شواحن للبطاريات الكهربائية؛ بطاقات هوية مشفرة؛ 

أجهزة معالجة إشارات رقمية؛ أجهزة راديو قصيرة المدى؛ أجهزة تحكم ولوج 

من الداخل؛ النشر اإللكتروني القابل للتحميل؛ رقاقات  إلكترونية لألبواب التي تغلق

إلكترونية )دوائر متكاملة(؛ لوحات الدوائر المطبوعة؛ دوائر إلكتروينة مطبوعة؛ برامج 

الكوبيوتر )برمجيات قابلة لتحميل(؛ وحدات معالجة مركزية )أجهزة معالجة بيانات( 

دات معالجة مركزية )أجهزة لمعالجة المعلومات والبيانات واألصوات والصور؛ وح

معالجة بيانات(؛ النظارات الذكية؛ الساعات الذكية؛ أجزاء كومبيوتر؛ ذاكرة كومبيوتر؛ 

بطاقات دوائر متكاملة؛ األكمام )الجلب( ألجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ كومبيوتر لوحي؛ 

حة؛ أغطية للكومبيوتر اللوحي؛ حوامل مالئمة للكومبيوتر اللوحي؛ أجهزة عرض مسط

أجهزة عرض مسطحة مرنة للكومبيتر؛ كومبيوتر محمول )البتوب(؛ أجهزة مساعدة 

(؛ منصات برمجيات كومبيوتر مسجلة أو قابلة PCYS -شخصية رقمية )بي دي إيه 

للتحميل؛ أجهزة كومبيوتر نحيفة )رقيقة(؛ أجهزة قاموس إلكتروني محمولة باليد؛ 

قابلة للتحميل؛ برمجيات كومبيوتر برمجيات حماية شاشات كومبيوتر مسجلة أو 

مسجلة؛ رسومات بيانية )جرافيكس( قابلة للتحميل للهواتف المحمولة؛ أجهزة كومبيوتر 

قابلة لالرتداء؛ تطبيقات برمجيات هواتف محمولة؛ رموز انفعالية إلكترونية للهواتف 

ال السائل المحمولة قابلة للتحميل؛ برامج مسجلة لتشغيل الكومبيوتر؛ شاشات الكريست

(؛ مذكرات إلكرتوينة؛ أجهزة كومبيوتر على شكل مفكرة؛ لوحات DDCالكبيرة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 769عدد 

مفاتيح كومبيوتر؛ أجهزة تحريك مؤشر الكومبيوتر )الماوس، أجهزة كومبيوتر طرفية(؛ 

حقائب مهيئة للحواسيب المحمولة؛ برامج كومبيوتر مسجبة؛ تطبيقات برمجيات 

ق السوداء )أجهزة تسجيل(؛ شاشات طرفية تفاعلية كومبيوتر قابلة للتحميل؛ الصنادي

تعمل باللمس؛ الروبوتات التي تحاكي شكل اإلنسان مزودة بالذكاء االصطناعي؛ 

الصفحات الموسيقية اإللكترونية القابلة للتحميل؛ الخواتم الذكية؛ أجهزة حماية مشفرة؛ 

باعة صور فيديو؛ (؛ األقالم اإللكترونية؛ أجهزة طDDCشاشات الكريستال السائل )

أقالم كومبيوتر؛ أجهزة الموديم؛ لوحات التوزيع الكهربي؛ مرسالت اإلشارات 

اإللكترونية مجموعات اإلرسال )االتصاالت السلكية والالسلكية( ؛ أجهزة توزيع 

للبرامج المسجلة بالهواتف؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية على 

التصوير الذاتي للهواتف المحمولة؛ حوامل للهواتف المحمولة؛ شكل مجوهرات؛ عصي 

برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل؛ عدادات الخطى؛ أجهزة التعرف على بصمات 

األصابع؛ أجهزة قياس؛ أجهزة قياس توضع بالحمامات؛ أجهزة قياس كتلة الجسم مزودة 

الرقمية المحمولة؛ الهواتف بالقدرة على تحليل القياسات؛ أجهزة القياس اإللكترونية 

الذكية؛ أجهزة تتبع النشاط يمكن ارتداؤها؛ أغلفة للهواتف الذكية؛ أغطية للهواتف 

الذكية؛ أغشية واقية مكيفة للهواتف الذكية؛ أجهزة التعرف على الوجوه البشرية؛ جهاز 

( ؛ BHCاتصال الشبكة؛ أجهزة تلفزيون للمركبات؛ تلفزيونات فائقة الوضوح )

يونات بشاشات الكريستال السائل؛ أجهزة االتصال الداخلي؛ الهواتف الذكية تلفز

المحمولة ترتدى على المعصم؛ إطارات الصور الرقمية؛ الميكروفونات؛ خزانات 

لتكبير الصوت؛ سماعات الرأس؛ سماعات األذن؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ مسجل 

اإلشارات الرقمية إلى  فيديو رقمي للمركبات؛ أجهزة عرض تعمل على تحويل

تناظرية؛ أجهزة التردد؛ مكبرات الصوت؛ مشغالت الوسائط المحمولة؛ أجهزة نقل 

الصوت؛ كاميرات الفيديو؛ أجهزة مراقبة )بخالف األغراض الطبية(؛ شاشات الفيديو؛ 

واجهات الصوت؛ وحدات التأثيرات الكهربائية واإللكترونية لآلالت الموسيقية؛ أجهزة 

)أجهزة الصوت(؛ روبوتات المراقبة األمنية؛ شاشات عرض الفيديو القابلة  المعادلة

لالرتداء؛ مصدر طاقة للهواتف المحمولة )البطاريات القابلة إلعادة الشحن( ؛ أجهزة 

 7التلفزيون؛ جميعها بالفئة رقم 
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