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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصر الجنسية -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 6 : ةالمــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعه والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافى  - 6الفئة 

وكذلك الزراعه والبستنه وزراعه الغابات ، راتنجات اصطناعيه غير معالجه وبالستيك 

غير معالج ، اسمده ، مركبات اخماد النيران ، مستحضرات سقى ولحام المعادن ، مواد 

مواد الغذائيه ، مواد دباغه ، مواد اللصق المستخدمة فى الصناعه كيميائيه لحفظ ال

 6وجميع منتجات الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/69/3960 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 . ش مساهمةOYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان طريق  62قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6ئة جميع منتجات الف - 6الفئة 
 

------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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان طريق  62قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9796025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا  -جيليتا ايه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -ابيرباش   00763 - 7اوفير ستراب 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ستخدام في الصناعة، العلوم، التصوير الفوتوغرافي، مواد كيميائية لال - 6الفئة 

الزراعة، البستنة وزراعة الغابات؛ مواد راتينية في الصورة الخام، مواد بالستيكية في 

الصورة الخام؛ أسمدة؛ عوامل إطفاء الحرائق؛ عوامل تقسية وتصليد المعادن؛ مواد 

د الصقة لألغراض الصناعية؛ كيميائية لحفظ وإبقاء األغذية طازجة؛ عوامل دباغة؛ موا

مواد كيميائية لتصنيع األغذية، وبالتحديد خالئط مشتملة على جيالتين و/أو ألياف من 

كوالجين لتصنيع وحفظ األلبان ومنتجات األلبان، اللحوم واللحوم المطبوخة؛ طحالب 

)عوامل انتفاخ وعوامل تكون جالت(، ليست لألغراض الغذائية؛ عوامل لتنشيط الخبز 

والطبخ لألغراض الصناعية؛ مواد بيولوجية كيميائية لألغراض العلمية، والبحوث 

واألغراض التجارية في قطاعات االختبارات المعملية وعلى الكائن الحي؛ مواد 

كيميائية لألغراض الصناعية، والزراعة وتكاثر السمك، وبخاصة منتجات لصناعات 

؛ مواد حافظة لألطعمة؛ كوالجين وألياف النبيذ والطعام؛ جيالتين لألغراض الصناعية

من الكوالجين لألغراض الصناعية؛ بروتين )مواد خام( وبخاصة جيالتين وكوالجين؛ 

بروتينات وخالئط بروتين لألغراض الصناعية؛ بروتينات )مواد خام( لتصنيع وحفظ 

وبخاصة  المواد الغذائية وبخاصة األلبان ومنتجات األلبان، اللحوم واللحوم المطبوخة،

بروتينات أساسها الجيالتين و/أو الكوالجين وكبديل لبروتينات الواي وكيسن؛ بروتينات 

)مواد خام( لتصنيع منتجات كيميائية، منتجات تجميلية، منتجات صيدالنية ودوائية 

وأغذية ومنشطات؛ بروتينات ومنتجات تشتمل على بروتينات في الصورة الصلبة، 

جات خام لتحضير المواد الغذائية، لتصنيع المنتجات الصيدالنية السائلة أو المذابة كمنت

والبيطرية، واالسفنج، ورقائق الفويل، لصقات وضمادات، منتجات حميات غذائية، 

منتجات تجميلية، مستحلبات تصوير فوتوغرافي وطبقات مساعدة، لألغراض التقنية 

أي بروتينات لتصنيع ولتصنيع علف الحيوان؛ مواد كيميائية لألغراض الصناعية، 

منتجات لألغراض الزراعية، البستنة وزراعة الغابات، واألسمدة، عوامل إطفاء 

الحرائق، عوامل دباغة، عوامل صبغ، عوامل غسيل، مواد بناء )غير مصنوعة من 

المعدن(، عوامل مساعدة لتصنيع النسيج ومنتجات بيوكيميائية؛ جيالتين، هيدروليسات 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

قنية؛ جيالتين كمنتج خام لإلنتاج الصناعي للشوكوالتة جيالتين لألغراض الت

والحلويات؛ مواد تخزين الماء ألغراض البستنة واألغراض الزراعية في صورة 

مسطحة، أو مواد سائبة جافة تشتمل عليها الفئة المذكورة؛ بروتينات حيوانية ونباتية، 

قنية؛ جيالتين شحوم وزيوت في صورة صلبة أو سائلة لألغراض الصناعية أو الت

لتصنيع ورق الطباعة؛ جيالتين لألغراض الصناعية كعامل معالجة لألسطح الواردة في 

 . 96الفئة 
 

وغيرها  3602101االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9796020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا  -جيليتا ايه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -ابيرباش   00763 - 7اوفير ستراب   

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

صوير الفوتوغرافي، مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة، العلوم، الت - 6الفئة 

الزراعة، البستنة وزراعة الغابات؛ مواد راتينية في الصورة الخام، مواد بالستيكية في 

الصورة الخام؛ أسمدة؛ عوامل إطفاء الحرائق؛ عوامل تقسية وتصليد المعادن؛ مواد 

كيميائية لحفظ وإبقاء األغذية طازجة؛ عوامل دباغة؛ مواد الصقة لألغراض الصناعية؛ 

كيميائية لتصنيع األغذية، وبالتحديد خالئط مشتملة على جيالتين و/أو ألياف من  مواد

كوالجين لتصنيع وحفظ األلبان ومنتجات األلبان، اللحوم واللحوم المطبوخة؛ طحالب 

)عوامل انتفاخ وعوامل تكون جالت(، ليست لألغراض الغذائية؛ عوامل لتنشيط الخبز 

بيولوجية كيميائية لألغراض العلمية، والبحوث والطبخ لألغراض الصناعية؛ مواد 

واألغراض التجارية في قطاعات االختبارات المعملية وعلى الكائن الحي؛ مواد 

كيميائية لألغراض الصناعية، والزراعة وتكاثر السمك، وبخاصة منتجات لصناعات 

وألياف النبيذ والطعام؛ جيالتين لألغراض الصناعية؛ مواد حافظة لألطعمة؛ كوالجين 

من الكوالجين لألغراض الصناعية؛ بروتين )مواد خام( وبخاصة جيالتين وكوالجين؛ 

بروتينات وخالئط بروتين لألغراض الصناعية؛ بروتينات )مواد خام( لتصنيع وحفظ 

المواد الغذائية وبخاصة األلبان ومنتجات األلبان، اللحوم واللحوم المطبوخة، وبخاصة 

تين و/أو الكوالجين وكبديل لبروتينات الواي وكيسن؛ بروتينات بروتينات أساسها الجيال

)مواد خام( لتصنيع منتجات كيميائية، منتجات تجميلية، منتجات صيدالنية ودوائية 

وأغذية ومنشطات؛ بروتينات ومنتجات تشتمل على بروتينات في الصورة الصلبة، 

، لتصنيع المنتجات الصيدالنية السائلة أو المذابة كمنتجات خام لتحضير المواد الغذائية

والبيطرية، واالسفنج، ورقائق الفويل، لصقات وضمادات، منتجات حميات غذائية، 

منتجات تجميلية، مستحلبات تصوير فوتوغرافي وطبقات مساعدة، لألغراض التقنية 

ولتصنيع علف الحيوان؛ مواد كيميائية لألغراض الصناعية، أي بروتينات لتصنيع 

راض الزراعية، البستنة وزراعة الغابات، واألسمدة، عوامل إطفاء منتجات لألغ

الحرائق، عوامل دباغة، عوامل صبغ، عوامل غسيل، مواد بناء )غير مصنوعة من 

المعدن(، عوامل مساعدة لتصنيع النسيج ومنتجات بيوكيميائية؛ جيالتين، هيدروليسات 

ج الصناعي للشوكوالتة جيالتين لألغراض التقنية؛ جيالتين كمنتج خام لإلنتا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

والحلويات؛ مواد تخزين الماء ألغراض البستنة واألغراض الزراعية في صورة 

مسطحة، أو مواد سائبة جافة تشتمل عليها الفئة المذكورة؛ بروتينات حيوانية ونباتية، 

شحوم وزيوت في صورة صلبة أو سائلة لألغراض الصناعية أو التقنية؛ جيالتين 

عة؛ جيالتين لألغراض الصناعية كعامل معالجة لألسطح الواردة في لتصنيع ورق الطبا

 . 96الفئة 
 

وغيرها  3602101االشتراطات        :      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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -مد خليل خليل شراره مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -/ الشرق 0بالشقه  6ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمه فى الصناعه والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافى  - 6الفئة 

ى الزراعه والبستله وزراعه الغابات راتنج صناعي غير معالج بالستيك غير وكذلك ف

معالج اسمده مركبات اخماد النيران مستحضرات سقى ولحام المعادن مواد كيماويه 

 6لحفظ المواد الغذائيه مواد دباغه مواد اللصق المستخدمه فى الصناعه بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الومينا ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المتحده االمريكية 5399، الواليات  03633الومينا واي ، سان دييغو ، كاليفورنيا 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

يدات لالستخدام في البحث العلمي أو الطبي؛ كواشف وإنزيمات ونيوكليوت - 6الفئة 

كواشف وإنزيمات ونيوكليوتيدات لتسلسل الحمض النووي بخالف لألغراض الطبية 

والبيطرية؛ عوامل وكواشف وفحوصات النقاوة وإنزيمات ونيوكليوتيدات وعوازل 

ومستحضرات كيميائية ومستحضرات بيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي؛ الكواشف 

مستحضرات التشخيصية، بخالف لالستخدامات الطبية أو البيطرية؛ أطقم تحتوي وال

على كواشف وبروتوكول الستخدامها ألغراض غير طبية؛ عوامل، وكواشف، 

وفحوصات النقاوة، وإنزيمات، ونيوكليوتيدات، وعوازل، ومستحضرات كيميائية، 

تسلسل الحمض ومستحضرات بيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي في مجاالت 

النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص، والبحث التشخيصي، والبحث السريري، 

وتطوير العقاقير، والمستحضرات الصيدالنية ، والبحوث المخبرية، والبحوث العلمية، 

والبحوث الطبية، وعلوم الحياة، وعلوم األحياء، وعلوم األحياء الدقيقة، وعلم الجينات 

نومكس[، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والتحاليل الجنائية، المتقدمة ]الميتاجي

وسالمة الغذاء، االختبارات الجينية، وعلم الوراثة، ليست ألغراض طبية أو بيطرية؛ 

أطقم تحتوي على نيوكليوتيدات، وكواشف، وركائز اإلنزيمات، وعوازل، 

ي والبحثي بما في ومستحضرات كيميائية، أو مستحضرات بيولوجية لالستخدام العلم

ذلك في مجاالت تسلسل الحمض النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص، والبحث 

التشخيصي، والبحث السريري، وتطوير العقاقير، والمستحضرات الصيدالنية ، 

والبحوث المخبرية، والبحوث العلمية، والبحوث الطبية، وعلوم الحياة، وعلوم األحياء، 

علم الجينات المتقدمة ]الميتاجينومكس[، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم األحياء الدقيقة و

والزراعة، والتحاليل الجنائية، وسالمة الغذاء، واالختبارات الجينية، وعلم الوراثة، 

 6ليست ألغراض طبية أو بيطرية. 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790006 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

36/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست  -كولميف لمواد البناء المتخصصة ش ذ م م 

 وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االمارات العربيه المتحده  632090منطقه جبل علي الصناعيه ، دبي ، ص.ب. 

 6 : المةــــــالع اتـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي  - 6الفئة 

وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات , راتنجات اصطناعية غير معالجة , 

بالستيك غير معالج , اسمدة , مركبات اخماد النيران , مستحضرات سقي ولحام 

كيميائية لحفظ المواد الغذائية , مواد دباغة , مواد اللصق المستخدمة في المعادن, مواد 

 .96الصناعة وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ماريتشيا للصناعات الكيميائية والمواد الالصقة  -ابانوب كمال عطية موسى وشركاه 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز الصف  -غمازة الكبري  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الواردة بالفئة رقم  المواد الكيميائية والغراء - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد -حسين محمد محمد النبوي ربيع عبد الله  -الفا باور الحديثة للصناعات البالستيكية 

 مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان -Y7المنطقة الصناعية  -00ق

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

-------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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9273072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

اعمار المدينة لتجارة وتوريد ومقاوالت منتجات دهانات  -احمد محمود عبد الفتاح فراج 

 فرد مصرى الجنسية  -وتشطيبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أول طنطا  -لسالم بملك / محمد احمد محمد عبد الرؤوف شارع سعد الدين عماره ا 50

 الغربية. -

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مد عبد الله جاد الكريم عبد الله مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ، )البويات( والورنيش والالكيه ومواد الوقايه من الصدأ ومواد حفظ  - 3الفئة 

، ومواد تثبيت االلوان ، راتنجات طبيعيه خام ،  الخشب من التلف ، مواد التلوين

ومعادن فى شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين وفنيى الديكور وعمال الطباعه 

 3والفنانين وكافه منتجات الفئه 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    9205977 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/96/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -رمضان المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من  -قطاع )ك(  - 62قطعة رقم 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9202333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -( المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق  -قطاع ك المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان  62قطعة رقم

 محافظة الشرقية -الروبيكى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة باس -االشتراطات        :      

112220
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال تى دي  -نيبون باينت هولدينجز كو 

 دولة اليابان 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 اليابان -اوساكا  -شى  -اوساكا  -كو  -كيتا  -اويودوكيتا   - 3-6-3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الدهانات والورنيش وطالءات اللك والمعجون الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى  -الريم للدهانات المائية كوول لصاحبها محمود عبد المنعم عبد الفتاح سليمان  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مجمع اليك  -شرق النيل  -الصناعات الخفيفة  - 2قطعة رقم  - 60الوحدة رقم 

 بنى سويف -مدنية بنى سويف الجديدة  -للصناعات الخفيفة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3دهانات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نبيل حسن احمد كامل  -كنزى الصناعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  Y 6منطقة  mixقطعة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3البويات بالفئه  - 3الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -ق الصحى  شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  06و  09الكائنه فى القطعه  -الدور االول من المبنى االدارى 

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3منتجات الفئه  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9276970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -بيرفكت -رانيا صبرى جرجس ابراهيم  -بيرفكت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الدور السابع  62ش حسنى احمد خلف شقه رقم  7

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -الطالبيه   -شارع محمد رفاعى  30

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - 2الفئة 

 -زيوت عطرية  -عطور  -صابون  -مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط 

منظفات االسنان وجميع المنتجات الواردة  -غسول )لوشن(  -ات تجميل مستحضر

 2بالفئه رقم 
 

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 - 079 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9277025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/69/3960 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ذى جيليت كمبانى ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  - 3637وان جيليت بارك ، بوسطن ، ماساتشوستس  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

نظيف اطقم االسنان غسوالت الفم ليست منظفات االسنان مستحضرات لت - 2الفئة 

لغايات طبيه رذاذات ألنعاش رائحة الفم اشرطه ألنعاش رائحه الفم هالم تبييض االسنان 

 دون غيرها 2ملمعات اطقم االسنان الوارده بالفئه 
 

-------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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين   -كراب سينرجى أس أر أل 

 دولة ايطاليا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ايطاليا  37903، كوستا فو لبينو )بى جي ( 60فيا ماركو بولو ، 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جل الترطيب )مستحضرات التجميل( الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة - SYAY AVNC AYANوزمتكس نايا ك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل   -ش معروف   7

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات التجميل وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/96/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية محدودة  -المصنع السعودى للعطور ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  - 36707رمز بريدى  67962صندوق بريد رقم  -جده  -المنطقة الصناعية 

 العربية السعودية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى المستخدمة لغسيل وكي المالبس ،  - 2الفئة 

مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط ، الصابون ، العطور ، الزيوت 

 2العطرية ومستحضرات التجميل وغسول الشعر ، منظفات األسنان. بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  -طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -االشتراطات        :      

وغيرها  330010مع 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هندى الجنسية  -فرد  -شوترارام نمارام جهلوت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

راجاستان  -ديستريكت بالي  -كاال  -باشوندا  -بهارو ساجار  -بيرا  -303هاوس نمبر 

 الهند   - 290667

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مسحوق الحناء، مخروط الحناء تستخدم فى الصق ، ملونات للشعر ، أصباغ  - 2الفئة 

ت العناية بالبشرة البشرة، للشعر ، مستحضرات العناية بالشعر ومستحضرا

مستحضرات إزالة الشعر، مستحضرات التجميل، زيت الشعر، مستحضرات التجميل 

والتواليت غير الطبيبة والمستحضرات ؛ منظفات اسنان غير طبية . العطور والزيوت 

العطرية؛ مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس ، 

 2قل وجلي وكشط الواردة بالفئة رقم مستحضرات تنظيف وص

 . 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هايت للتصنيع  -رضوى ابراهيم عبد الحي ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ محمد علي علي  -60بلوك  35دمياط الجديدة امتداد المنطقه الصناعيه قطعه  

 العيوطي مركز كفر سعد دمياط

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مناديل مبلله الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

التنازل عن فريش  -ب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطال -االشتراطات        :      

hserf  118513العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -للتصنيع هايت  -رضوى ابراهيم عبد الحي ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ محمد علي علي  - 60بلوك  35دمياط الجديدة امتداد المنطقه الصناعيه قطعه  

 العيوطي مركز كفر سعد دمياط

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2شاور جيل بالفئه  - 2الفئة 
 

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

hserf على حدى
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي  مصرى الجنسية -هايت للتصنيع   -رضوى ابراهيم عبد الحي ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ محمد علي علي  - 60بلوك  35دمياط الجديدة امتداد المنطقه الصناعيه قطعه 

 العيوطي مركز كفر سعد دمياط

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2صابون سائل اليدي بالفئه  - 2الفئة 
 

التنازل عن فريش  -ماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -االشتراطات        :      

hserf على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هايت للتصنيع  -رضوى ابراهيم عبد الحي ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ محمد علي علي  60بلوك  35تداد المنطقه الصناعيه قطعه دمياط الجديدة ام

 العيوطي مركز كفر سعد دمياط

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2شامبو الوارد بالفئة  - 2الفئة 
 

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

hserf 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 - 079 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -هايت للتصنيع   -رضوى ابراهيم عبد الحي ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ محمد علي علي  - 60بلوك  35دمياط الجديدة امتداد المنطقه الصناعيه قطعه  

 العيوطي مركز كفر سعد دمياط

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2معطر جو الوارد بالفئة  - 2الفئة 
 

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

hserf على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9796007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -محمد رأفت عبد الرحمن وشركاة  -شركة كير اند كيور فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -قسم مينا البصل   -القباري   -شارع رشيد رضا  630

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9792530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/63/3960 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فامير فارما سيوتيكال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -المنطة االولي  -شارع تعز  0

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9792526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فامير فارما سيوتيكال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطة االولي  -شارع تعز  0

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئه رقم  جميع - 2الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -/ الشرق 0بالشقه  6ورة ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجا

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 -معاجين االسنان  -المنظفات الصناعيه  -العطور  -مستحضرات التجميل  - 2الفئة 

طالء اظافر بالفئة  -مستحضرات لتبيض االقمشه  -شامبو  -مزيالت العرق  -الصابون 

2 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  تأسست طبقا لقوانين  -الشركة العالمية للمواد الغذائية 

 االمارات العربيه المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة  - 7665ص . ب 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون الحمام، المنظفات، صابون منظف، الشامبو، مستحضرات التجميل،  - 2الفئة 

زيوت للشعر والبشرة، غسول للشعر والبشرة )لوشن( ومنتجات أخرى للعناية بالشعر 

والبشرة في هذه الفئة، الصابون السائل، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط 

ستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي ومحاليل صحية، م

 .92المالبس ، العطور الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد ليبى الجنسية -على رمضان عوض علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ليبيا  -بنغازى  -طبرق 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -التجميل  شركة كريست للصناعات المتطورة ومستحضرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -المعادى  -كورنيش المعادى  -شلرع سعيد ظالم  097شقه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

  2كلور ابيض . كلور الوان الوارد بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -شركة كريست للصناعات المتطورة ومستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -المعادى  -كورنيش المعادى  -شلرع سعيد ظالم  097شقه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ملمع و مرطب للمالبس و منعم للمالبس ومعطر مالبس الوارد بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا  -اوريجينال اديشينز )بيوتي برودكتس( ال تي دي 

 لقوانين المملكة المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه  -يو جيه  9  7يو بي  -ميدلسكس  -هاييس  -بولسبروك روود  -فينترا هاوس 

 المتحده

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لألظافر؛ أظافر مستعارة ومواد الصقة لتثبيتها؛ نهايات أظافر  - 2الفئة 

مسبقة التشكيل ومواد الصقة لنهايات أظافر صناعية؛ طالء أظافر وملمعات أظافر؛ 

لتقوية األظافر، مواد للف  مستحضرات للعناية باألظافر؛ أظافر مستعارة؛ مواد

األظافر؛ مواد لصقل األظافر في شكل أغلفة ملمعة لألظافر، مواد لتلميع األظافر ومواد 

طالء للتغطية ملمعة لألظافر؛ أطقم ومجموعات هدايا تتكون كلياً أو أساسياً من البضائع 

 .92المذكورة مسبقاً لألظافر الواردة في الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه      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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  06و  09الكائنه فى القطعه  -ى االدارى الدور االول من المبن

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

  2منتجات الفئه  - 2الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية -سسة باقة االركان التجارية مؤ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه  -القدس  -الرياض 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس,  - 2الفئة 

طور ، زيوت عطرية ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ، الصابون ، ع

مستحضرات تجميل ، غسول )لوشن( للشعر ، منظفات أسنان وجميع المنتجات الواردة 

 دون غيرها 2في الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790027 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

62/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة فرنسا -شركة عود ميالنو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا 75990،  27آفينو ديه شانزلزيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تبييض االقمش - 2الفئة 

مستحضرات تنظيف، صقل، جلي وكشط؛ صابون؛ عطور، زيوت عطرية، 

مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان وجميع المنتجات الواردة 

 2في الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

45 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790097 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

67/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجاريه والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزه  -المهندسين  -65شقه  -الدور الثالث  -ش السوادن  297

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة  جميع - 2الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -ماء الذهب للعطور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 6995الدور عالعاشر شقه  -الظاهر  -ش العباسيه  2

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2العطور الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790577 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية  -المشروعات ش.م.م   افاق لالستثمار و ادارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم  -شارع جمال عبد الناصر القبلي امام المطحن  -برج زهرة اجياد 

 المنوفية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ماء ورد جوري وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

:      التنازل عن الحروف واالرقام كال على حدى     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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد -ابراهيم سعد حسن الشبينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ربيهالغ -شوبر مركز طنطا 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع منتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم سعد حسن الشبينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -شوبر مركز طنطا 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم    -الطالبيه   -شارع محمد رفاعى  30

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  -مزلقات  -زيوت وشحوم صناعيه  - 7الفئة 

شموع وفتائل لالضاءه  -وقود )بما فى ذلك وقود المحركات( ومواد اضاءه  -الغبار 

 7وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/92/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كنز أويل للخدمات البترولية وتعبئة الزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _بورفواد _بورسعيد 6شارع الجيش رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7زيوت وشحوم الفئة  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان  -قطاع )ك(  - 62قطعة رقم 

 الشرقية   -طريق الروبيكى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مؤسسة اوريكس للتجاره  -وائل رجاء سلطان الشاذلى 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الحى االول العبور القاهرة 70شارع  66997بلوك  0 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7الشحوم الصناعية وجميع منتجات الفئة  -زيوت المحركات  -الزيوت  - 7الفئة 
 

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

على حدى lioى اويل التجار
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  06و  09القطعه  الكائنه فى -الدور االول من المبنى االدارى 

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7منتجات الفئه  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  - محمد عادل عبد الفتاح صديق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم المنتزة  -الرأس السوداء  -شارع البحرية عزبة فرعون 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9296307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/97/3967 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى -جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  90022نيوجيرسى -نيو برونزويك  -جونسون اند جونسون بالزا  ون

 المتحدة االمريكية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مسكنات ومسكنات االلم ، مستحضرات لعالج السعال ونزالت البرد ،  - 5الفئة 

مسكنات مساعدة للنوم ، ادوية لعالج الحساسية والجيوب االنفية ، وجميع 

ستحضرات التى تحتوى على االسيتامينوفين ) مادة مسكنة وخافضة للحرارة ( بالفئة الم

5 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9279670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/97/3960 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركة مساهمة يابانية مؤلفة وقائمة وفقا  -اوتسوكا فارماسوتيكال فاكتورى ، انك. 

 لقوانين اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كين ، اليابان  -شيى ، توكو شيما  -شو ، ناروثو  -، ازا كوجوهارا ، تاتيوا ، مويا  665

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية ، مستحضرات صحية الغراض مستح - 5الفئة 

طبية ، طعام حمية غذائية ومواد تصلح لال ستخدام الطبى او البيطرية ، التغذية المعوية 

و/ أو االطعمة الصحية مثل المكمالت ، أغذية للرضع ، مكمالت المواد الحمية لالنسان 

 5والحيوان الواردة بالفئة 
 

03238العالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207277 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/96/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة تنمية الصناعات الكيماوية )سيد(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ية بملك الشركة بالجزية الطالب

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5األدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

222310العالمة مرتبطة مع العالمة رقبم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/93/3960 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ايرلندية ذات مسئولية محدودة  -روتافارم ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ايرلندا 65داماستاون اندستريال بارك مالهودارت ، دبلن 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدلية و البيطرية ، مستحضرات صحية لالستخدام فى  - 5الفئة 

االغراض الطبية الخاصة باتباع نظام غذائى لالستخدام الطبى ، غذاء االطفال ، 

مستحضرات لوقف تسوس االسنان  -اللواصق الطبية مستحضرات تستخدم فى التضميد 

مستحضرات لتدمير الهوام ) الطفيليات ( ، مبيدات  -مطهرات  -شمع لالسنان  -

 "5الفطريات ، مبيدات االعشاب ، بالفئة رقم 
 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205757 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/93/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة منتجات البيوت المصرية   -طارق عبد السالم على سليم وشريكته  

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -ملك طارق عبد السالم على سليم  - االستاذ  -ش مسجد توكل  5 -طنطا ثان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مكمالت غذائيه 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/93/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تاسست  طبقا  -(  NYCYM Y A N.Mشركة سيميلدايت اس.ال ) 

 للقوانين االسبانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ساراجوزا . اسبانيا  6محل  65شارع كادينا رقم  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

و مستحضرات صحية لالستخدام الطبى  -المستحضرات الصيدالنية   - 5الفئة 

دون  5التجميل ومزيالت الرائحة. والواردة بالفئة رقم والنظافة الشخصية من مواد 

 غيرها 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -جينزيم كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  , الواليات المتحدة االمريكية 93673, ام ابه  بينى ستريت ,كامبريدج 59

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المستحضرات الصيدالنية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -شن جينزيم كوربوري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ، الواليات المتحدة االمريكية 93673بينى ستريت ، كامبريدج ، ام ايه  59

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المستحضرات الصيدالنيه فقط بالفئة  - 5الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 الواليات المتحدة االمريكية  -المرعية فى نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة ،  90000وان ميرك درايف ، وايتهاوس ستايشن ، نيو جرسى 

 األمريكية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المستحضرات الصيدالنية 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -قائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شركة مساهمة تاسست و -أمجين انك  

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  -  6700-06239كاليفورنيا   -وان أمجين  سنتر درايف ثاوزند اوكس 

 المتحدة االمريكية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ة رقم المستحضرات الصيدالنية الواردة بالفئ - 5الفئة 
 

303253االشتراطات        :      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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9796000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -محمد رأفت عبد الرحمن وشركاة  -شركة كير اند كيور فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -قسم مينا البصل  -القباري   -شارع رشيد رضا  630

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

خدامها مجمعه باست
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9792070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصه غير محدوده -جيليد ساينسز ايرلندا يو سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرلندا -كورك اي دي ايه بزنس اند تكنولوجي بارك ، كاريغتو هيل ، كو. 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المستحضرات الصيدالنية بالفئة  - 5الفئة 
 

3332615العالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/63/3960 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 مؤسسة فرديه -شراركو للصناعة  -محمد خليل خليل شراره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -/ الشرق 0بالشقه  6ش صفية زغلول ملك خليل شراره مجاورة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البلسم بالفئة  -المطهرات  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    9797277 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فيبرو انيمال هيلث كوربوريشن مؤسسه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دوبل يو بور بلفد اس تي اي   299فرانك  299غلينبوينت سنتر ايست الطابق الثالث 

 يكيهالواليات المتحده االمر 7000تينيك ان جي  36

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5لقاحات الدواجن لقاحات االغراض البيطريه فئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/63/3960 

 :التسجيل م طالبإس
 

مصرى  -منشأة فردىه  -على عبد السالم طلب على السيد -فيديرال امريكان الب

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه aالمنطقة الصناعيه # 76قطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرهادون  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردىه مصرى الجنسية -على عبد السالم طلب على السيد -فيديرال امريكان الب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه aالمنطقة الصناعيه # 76عه رقم قط

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -منشأة فردىه  -على عبد السالم طلب على السيد -فيديرال امريكان الب

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه aالمنطقة الصناعيه # 76قطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -منشأة فردىه  -على عبد السالم طلب على السيد  -فيديرال امريكان الب

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه aالمنطقة الصناعيه # 76قطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة المصرية للصناعات  الدوائية المتطورة )ايكاب( ش م م  

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -ش وزارة الزراعة  56بالشركة القابضة لألمصال الحيوية واللقاحات  69المبنى رقم  

 الجيزة  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة رقم   - 5الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة المصرية للصناعات الدوائية المتطورة )ايكاب( ش م م  

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش وزارة الزراعة  56 -بالشركة القابضة لألمصال الحيوية واللقاحات  69المبنى رقم  

 الجيزة   -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5األدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9795507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -الشركة المصرية للصناعات  الدوائية المتطورة )ايكاب( ش م م  

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش وزارة الزراعة  56 -بالشركة القابضة لألمصال الحيوية واللقاحات  69المبنى رقم  

 الجيزة    -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئه رقم   - 5الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الومينا ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المتحده االمريكية 5399، الواليات  03633الومينا واي ، سان دييغو ، كاليفورنيا 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

كواشف وإنزيمات ونيوكليوتيدات لتسلسل الحمض النووي ألغراض طبية؛  - 5الفئة 

وكواشف وفحوصات النقاوة وإنزيمات ونيوكليوتيدات وعوازل ومستحضرات  عوامل

كيميائية ومستحضرات بيولوجية لالستخدام االطبي والبيطري؛ كواشف تشخيصية 

ومستحضرات لإلستخدام الطبي أو البيطري؛ أطقم تحتوي على كواشف وبروتوكول 

شف وركائز اإلنزيمات إلستخدامها ألغراض طبية؛ عدد تتألف من نيوكليوتيدات وكوا

وعوازل، ومستحضرات كيميائية، ومستحضرات بيولوجية ألغراض الفحوص الجينية 

الطبية والتشخيص الطبي؛ عوامل، وكواشف، وفحوصات النقاوة، وإنزيمات، 

ونيوكليوتيدات، وعوازل، ومستحضرات كيميائية، ومستحضرات بيولوجية لالستخدام 

يص الطبي، والتشخيص السريري، والتشخيص الطبي والبيطري في مجاالت التشخ

البيطري، والتحاليل الجنائية، والطب المخبري، والطب البيطري، واإلختبارات الجينية، 

 5وعلم الوراثة. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790627 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -حة للتنمية واالستثمار سمو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 60شقة  - 2الدور  -قسم العطارين  -محطة الرمل  -شارع ميدان سعد زغلول  67

 االسكندرية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا  -كيمو ريسرش اس ال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا -مدريد  - 30959 -بالنتا  -ايه 2 30 -سي/مانويل بومبو انجولو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5موانع حمل كيمائية الوارده بالفئة  - 5الفئة 
 

3326503االشتراطات        :      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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797065 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  06و  09الكائنه فى القطعه  -الدور االول من المبنى االدارى 

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5منتجات الفئه  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد   -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد _ الجماليه _ القاهره 777

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع منتجات الفئه  - 5الفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790952 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة شركة -لوكسي مور فارما لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -القصر العيني  -ش عطفة المنيرة ش الشيخ علي يوسف  5

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

التنازل عن كلمة  -صورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال

AMPAHP فارما على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة 65ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  297

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المطهرات 5جميع المنتجات 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سعيد محمد رؤف عبد الرؤف أبو العنين السالب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اول الدقهلية -المنصورة  -ش بورسعيد امام مدرسة جاد الحق 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

الحرفين كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203977 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان طريق  62قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

------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 - 079 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئوليه مؤلفة  -جوانجدونج هواشانج الومنيوم فاكتوري كو .، ليمتد 

 طبقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، منطقه شانجهونجلينج الصناعيه ، شيشان تاون ، منطقه  7هونجلينج ، طريق  2رقم 

 نانهاي ، مدينه فوشان ، مقاطعه جوانجدونج ، جمهوريه الصين الشعبيه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

سبائك من معادن غير نفيسة ، أبواب معدنية ، نوافذ معدنية ، مواد تغليف  - 0الفئة 

( ، تجهيزات معدنية لألبواب ، مصنوعات حدادة ، تجهيزات معدنية للجدران )مبانى

معدنية للنوافذ ، براميل معدنية ، أقفال معدنية غير كهربائية ، بكرات معدنية بخالف 

 ( دون غيرها.0المستخدمة لآلالت، الواقعة بالفئة )
 

على حدى  Wن حرف التنازل ع -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

وفى الوضع العادى
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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 - 079 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9799553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-حسن على حسن على الغنام وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -ش نوال 30

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

 -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -دورو وير لتجارة التجزئة  -عيد شيخو و شريكته مازن س

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -مركز المدينة  255 - 3ميجا مول  -الدور الثاني 

 القاهرة  -اول 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

كوالين امان  -يدية والخشبية وااللومنيوم كوالين واقفال االبواب والشبابيك الحد - 0الفئة 

 -سابليونة للشبابيك  -االبواب  -مقابض االبواب والشبابيك  -واقفال امان ومواسير امان 

المنتجات المصنوعة من المعادن غير  -مفصالت ابواب وشبابيك ومصنوعات حدادة 

 0النفيسة وجميع منتجات الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -طالب حق خاص على االلوان الموحة بالصورة االشتراطات        :      منح ال

باستخدامها مجمعه 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الشركة المصرية للتغذية والخدمات )أبيال مصر(ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( شارع محيى 72( بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ) 693 - 696الوحده )

 الجيزه  -المهندسين  -الدين ابو العز 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صيني الجنسية-فردي  -ويو زيندونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

----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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صيني الجنسية -فرد  -ويو زيندونج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ةجمهورية الصين الشعبي

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة رقم  - 0الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790702 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صيني الجنسية -فردي   -ندونج ويو زي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة رقم  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز   -كوستا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وايتبرد كورت،هوفتون هول بيزنس بارك ،بورز افينيو ،دانستايل ،بدفوردشاير أل يو 

 اكس ئى ،المملكة المتحدة   5 5

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجزاء -ت بيع اوتوماتية ،االت بيع المشروبات، االت صنع المشروبات اال - 7الفئة 

 7ولوازم للمنتجات المذكورة الواردة بالفئة رقم 
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9277700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماريالند  -شركة مساهمة  -شركة ايفابكو انك 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 36707اليندال الن تانيتاون ، ماريالند 5656

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ثفات الهواء ، مبردات الهواء مك -سوائل مبردة للهواء  -مكثفات تبريد الهواء  - 7الفئة 

 دون غيرها 7بالفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/92/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  -هانغتشو إيزفيز نتورك كو. ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية -تشيانمو رود ، بينجيانغ ديستريكت ، هانغتشو  555رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت واجهزة تنظيف كهربائية ، معدات تصريف الغبار الغراض التنظيف ،  - 7الفئة 

ية ، انسان الى )الة( ، اجهزة معدات ازالة الغبار لغايات التنظيف ، مكانس كهربائ

كهربائية لسحب الستائر ، االت كهربائية لصنع الطعام ، االت كى ، االت كهربائية 

لالستخدام فى المطبخ ، غساالت ، غساالت صحون ، اجهزة رفع ، مقصات كهربائية ، 

 7مولدات التيار المتردد ، مكبس هوائى ، الة لصنع حليب الصويا 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 - 079 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/92/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -وندرويل رانيا غادل زكي عبدة وشريكها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -مركز قليوب   -حوض النجاح  -ميت حلفا 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7البساتم بجميع انواعها واجزاء وقطع غيار محركات الديزل الوارده بالفئه  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة اكسبيرت ايليانس  -شركة عمرو محمد رسمي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك عبد  -الدور الثالث    - 5شقه رقم  - 3برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج 

 الشرقيه  -مركز الزقازيق  -الفتاح  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئة  - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    9206223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده مؤلفة طبقا لقوانين الصين -هانجزو سوورد ايليفيتور كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هانحزو  -هبنجي رود . يوهانج ايكونوميك ديفيلوبمنت زون . يوهانج ديستريكت  600

 صين ال -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

المصاعد ، أبواب المصاعد، اجهزة تشغيل المصاعد ؛، اجهزة تشغيل  - 7الفئة 

المصاعد، محركات المصاعد. تروس المصاعد أحزمة المصاعد ، أحزمة الرفع. 

سالسل المصاعد ]أجزاء من اآلالت[ ؛ المصاعد ، بخالف مصاعد التزلج ؛ الرافعات و 

فع. ]أجهزة الرفع[ ؛ اجهزة المصاعد، اجهزة المصاعد، الساللم المتحركة ] االت الر

الساللم المتحركة. [ اجهزة المناولة للتحميل والتفريغ ؛ الجسور الدوارة، أجهزة الرفع. 

االوناش. األرصفة المتحركة ، الممرات المتحركة ؛ سيور ناقلة كراجات مجهزة 

ت الميكانيكية. مصاعد ميكانيكية لنقل السيارات بأجهزة الرفع ؛ أنظمة وقوف السيارا

 7ومواقفها وتخزينها". بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203972 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

مساهمة  شركة - OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان  -قطاع )ك(  - 62قطعة رقم 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة 

 شركة سودانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دانالسو -الخرطوم  -بناية سال سابقا  -تقاطع البلدية  -ش الحرية  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مضخات هوائية ]تراكيب للمرآب[، آالت شفط الهواء، مولدات التيار المتردد،  - 7الفئة 

خفاقات كهربائية، خالطات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت وأجهزة كهربائية لغسل 

تي تدار باليد السجاد بالشامبو، آالت وأجهزة تنظيف كهربائية، مطاحن قهوة ما عدا ال

ضاغطات للثالجات، كبالت تحكم لآلالت أو المكائن أو المحركات، مطاحن مطبخية 

غير كهربائية، مولدات التيار، غساالت صحون، أقفال كهربائية لألبواب، مفاتيح 

كهربائية لألبواب، معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف، مولدات كهربائية، مصاعد، 

سيور مراوح المحركات والمكائن، مراوح المحركات  مولدات طاقة للطوارئ،

والمكائن، عصائر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية، مولدات الكهرباء، غساالت 

عالية الضغط، آالت كي، آالت المطبخ الكهربائية، آالت طحن، مطاحن لألغراض 

كهربائية ما عدا  المنزلية ما عدا التي تدار باليد، آالت تصنيع المياه المعدنية، محركات

المستخدمة في المركبات البرية، آالت تخريم، خراطيم المكانس الكهربائية، مكانس 

كهربائية، أجهزة غسيل، غساالت ]لغسل المالبس[، سخانات ماء ]أجزاء آالت[، آالت 

لحام كهربائية، أجهزة لحام كهربائية، مفاتيح نوافذ، كهربائية، أقفال نوافذ، كهربائية. 

 7 بالفئة
 

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

الحروف كال على حدى
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -دودة شركة سانشي لالدوات الكهربائية المح 

 شركة سودانية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

لمتردد، مضخات هوائية ]تراكيب للمرآب[، آالت شفط الهواء، مولدات التيار ا - 7الفئة 

خفاقات كهربائية، خالطات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت وأجهزة كهربائية لغسل 

السجاد بالشامبو، آالت وأجهزة تنظيف كهربائية، مطاحن قهوة ما عدا التي تدار باليد 

ضاغطات للثالجات، كبالت تحكم لآلالت أو المكائن أو المحركات، مطاحن مطبخية 

التيار، غساالت صحون، أقفال كهربائية لألبواب، مفاتيح  غير كهربائية، مولدات

كهربائية لألبواب، معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف، مولدات كهربائية، مصاعد، 

مولدات طاقة للطوارئ، سيور مراوح المحركات والمكائن، مراوح المحركات 

رباء، غساالت والمكائن، عصائر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية، مولدات الكه

عالية الضغط، آالت كي، آالت المطبخ الكهربائية، آالت طحن، مطاحن لألغراض 

المنزلية ما عدا التي تدار باليد، آالت تصنيع المياه المعدنية، محركات كهربائية ما عدا 

المستخدمة في المركبات البرية، آالت تخريم، خراطيم المكانس الكهربائية، مكانس 

ة غسيل، غساالت ]لغسل المالبس[، سخانات ماء ]أجزاء آالت[، آالت كهربائية، أجهز

لحام كهربائية، أجهزة لحام كهربائية، مفاتيح نوافذ، كهربائية، أقفال نوافذ، كهربائية. 

 7بالفئة 
 

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

ةباستخدامها مجمع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

مضخات هوائية ]تراكيب للمرآب[، آالت شفط الهواء، مولدات التيار المتردد،  - 7الفئة 

خفاقات كهربائية، خالطات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت وأجهزة كهربائية لغسل 

ة، مطاحن قهوة ما عدا التي تدار باليد السجاد بالشامبو، آالت وأجهزة تنظيف كهربائي

ضاغطات للثالجات، كبالت تحكم لآلالت أو المكائن أو المحركات، مطاحن مطبخية 

غير كهربائية، مولدات التيار، غساالت صحون، أقفال كهربائية لألبواب، مفاتيح 

د، كهربائية لألبواب، معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف، مولدات كهربائية، مصاع

مولدات طاقة للطوارئ، سيور مراوح المحركات والمكائن، مراوح المحركات 

والمكائن، عصائر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية، مولدات الكهرباء، غساالت 

عالية الضغط، آالت كي، آالت المطبخ الكهربائية، آالت طحن، مطاحن لألغراض 

المياه المعدنية، محركات كهربائية ما عدا المنزلية ما عدا التي تدار باليد، آالت تصنيع 

المستخدمة في المركبات البرية، آالت تخريم، خراطيم المكانس الكهربائية، مكانس 

كهربائية، أجهزة غسيل، غساالت ]لغسل المالبس[، سخانات ماء ]أجزاء آالت[، آالت 

نوافذ، كهربائية فئة لحام كهربائية، أجهزة لحام كهربائية، مفاتيح نوافذ، كهربائية، أقفال 

 دون غيرها 7
 

التنازل عن الرقم 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يابانيه متحده -نيفكو انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  - 320-0509  -كاناجوا  بريفكتشر  -شى  -يوكوسوكا  -هيكارينوكا  5-2

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اآلالت وأجزاء اآلالت لمعالجة المواد والصناعة؛ آالت تشكيل القوالب؛ آالت  - 7الفئة 

الترشيح؛ المحركات الترشيح والفاصالت والطاردات المركزية؛ علب آالت 

والموتورات )عدا تلك التي للمركبات البرية(؛ آالت الربط؛ وصالت اآلالت وعناصر 

نقل الحركة )عدا تلك التي للمركبات البرية(؛ مرشحات الوقود؛ مرشحات الوقود 

لمحركات المركبات؛ صمامات الوقود؛ المخمدات )قطع من اآلالت(؛ المحامل؛ محامل 

تكاك لآلالت؛ آالت التوزيع؛ مرذاذات ]آالت[؛ المعدات الزراعية الكريات لمنع االح

عدا عن تلك التي تدار يدوياً؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ غساالت ]لغسل المالبس[؛ 

غساالت الصحون؛ المقابض بكونها أجزاء من األدوات التي تعمل ميكانيكياً وعدد 

لتشات( بخالف تلك المستخدمة اآلالت؛ صمامات مطقطقة ]أجزاء آالت[؛ قابضات )ك

للمركبات البرية؛ الوصالت القارنة بخالف تلك المستخدمة للمركبات البرية؛ 

المرشحات )أجزاء من اآلالت أو المحركات(؛ الوصالت العالمية ]وصالت كردان[؛ 

آالت تشكيل القوالب؛ منظمات الضغط ]أجزاء آالت[؛ صمامات الضغط ]أجزاء آالت[؛ 

السرعة بخالف تلك المستخدمة للمركبات البرية؛ آالت البرشمة؛ مسننات تخفيض 

أجهزة فصل البخار عن النفط؛ قارنات األعمدة ]آالت[؛ الصمامات ]أجزاء آالت[؛ 

دون  7مرشحات الوقود للسيارات؛ المخمدات )قطع من اآلالت(. الواردة بالفئة رقم 

 غيرها 
 

323011ع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فوتشو سمارتيل تيكنولوجي كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, بوشانغ بارك , جينشان اندستريال زووون ,  , زوون سي 3إف , بيلدينج 3اية بلوك 

هونغجيانغ روود, جيان شين تاون , كانغشان ديستريكت , فوتشو , فوجيان ,  0رقم 

 الصين

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 والترد ضمن فئات اخري 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص على 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فوتشو سمارتيل تيكنولوجي كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ك , جينشان اندستريال زووون , , زوون سي , بوشانغ بار 3إف , بيلدينج 3اية بلوك 

هونغجيانغ روود, جيان شين تاون , كانغشان ديستريكت , فوتشو , فوجيان ,  0رقم 

 الصين

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 والترد ضمن فئات اخري 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

د مالك العالمة باستخدامها مجمعةتعه -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790057 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة هندسة للتجارة  -صابر سيد رشاد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهرة -السالم  -الخطاب  ش أحمد الشين تقسيم عمر بن 670

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن تولز  -نعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

كال على حدى وفى الوضع العادى ellor Mloeهوم 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -شركه محوده المسئوليه  -ساميتومو رابر اينداستريز ليمتيد 

 دولة اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 7799 - 050كووو كوووب  -شووو  -و شوو -واكيناوهامووا  -شوو  - 2 - 0 - 0

 اليابان  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ،  - 7الفئة 

قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، معدات زراعية 

ة تفقيس البيض؛ اجزاء ومعدات للمذكور اعاله؛ أربطة )عدا ما يدار باليد( ، أجهز

الصقة للبكرات؛ مولدات التيار المتردد؛ محامل مقاومة لالحتكاك لآلالت؛ منصات 

مقاومة لالحتكاك لآلالت؛ أدوات ضد التلوث للمحركات والمكائن؛ وقاء الترس ]أجزاء 

قات كريات المحامل؛ آالت[؛ محاور دواليب اآلالت؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ حل

كريات المحامل؛ أربطة الصقة للبكرات؛ كتائف ارتكاز لآلالت؛ حلقات لكريات 

المحامل؛سيور للناقالت؛ مولدات للدراجات الهوائية؛ حامالت ريش المراوح ]أجزاء 

آالت[؛ شفرات قطاعات القش؛ ريش المراوح ]أجزاء آالت[؛ بكرات ألنوال الحياكة؛ 

المراجل؛ صناديق للقوالب ]تستخدم في الطباعة[؛ كتائف ارتكاز مجمعات آلية لقشور 

لآلالت؛ بطانات مكابح بخالف المستخدمة للمركبات؛ قطع مكابح بخالف المستخدمة 

للمركبات؛ نعول مكابح بخالف المستخدمة للمركبات؛ جسور دوارة؛ فرجونات 

ة ]كهربائية[؛ وقاءات للمولدات الكهربائية؛ فرجونات ]أجزاء آالت[ ؛ فرجونات كربوني

لعربات النقل؛ حضنات آلالت الحياكة؛ لفائف آلالت الترشيح؛ محوالت محفّزة؛ شفرات 

قطاعات القش؛ أزاميل لآلالت؛ ظروف ]أجزاء آالت[؛ صمامات مطقطقة ]أجزاء 

آالت[ ؛ مجمعات آلية لقشور المراجل؛ مكثفات بخار ]أجزاء آالت]؛ آليات تحكم لآلالت 

أو المحركات؛ مفاتيح تحكم تدار بالهواء المضغوط لآلالت والمحركات أو المكائن 

والمكائن؛ أجهزة تحويل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي؛ أغطية معدنية ]أجزاء 

آالت[؛ رؤوس اسطوانات للمكائن؛ مكابس لألسطوانات؛ اسطوانات لآلالت؛ أسطوانات 

اء آالت[؛ أغشية للمضخات؛ مفاتيح للمحركات والمكائن؛ كباسات أوعية التخميد ]أجز

وأقفال هيدرولية لألبواب ]أجزاء آالت[؛ مفاتيح وأقفال تدار بالهواء المضغوط لألبواب 

]أجزاء آالت[؛ محابس تصريف ظروف؛ المثاقب ]أجزاء آالت[؛ لقم حفر ]أجزاء 

آالت]؛ رؤوس حفر ]أجزاء آالت[؛ أوعية أسطوانية ]أجزاء آالت[؛ سيور للمولدات 

لكهربائية؛ فرجونات للمولدات الكهربائية؛ أجهزة صرف عوادم المحركات والمكائن؛ ا

سيور مراوح المحركات والمكائن؛ مراوح المحركات والمكائن؛ أجهزة تلقيم ]أجزاء 

آالت[؛ أجهزة تغذية لمراجل المكائن؛ مرشحات )فالتر( ]أجزاء آالت أو مكائن[؛ 

للمكائن؛ معدات للمراجل اآللية؛ مداخن  مرشحات )فالتر( لتنظيف هواء التبريد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

108 

 

 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 - 079 عدد

للمراجل اآللية؛ دواليب تنظيم السرعة؛ جهاز لتنظيم السرعة بخالف المستخدم في 

المركبات البرية؛ مقتصدات وقود للمحركات والمكائن؛ ماس الزّجاج ]أجزاء آالت[؛ 

زاء شمعات توهج لمحركات الديزل؛ صناديق تشحيم ]أجزاء آالت[؛ حلقات تشحيم ]أج

آالت[؛ حجارة طحن ]أجزاء آالت[؛ وقاء ]جزء من آالت[؛ موجهات حركة اآلالت؛ 

مطارق ]أجزاء آالت[؛ عالّقات ]أجزاء آالت[؛ مبادالت حرارية ]أجزاء آالت[؛ أجهزة 

تثبيت العدد اآللية؛ أغطية ]أجزاء آالت[؛ أوعية أو حاويات ]أجزاء آالت[؛ مفاتيح 

زاء آالت]؛ معدات إشعال لمحركات االحتراق الداخلي؛ وأقفال هيدرولية لألبواب ]أج

مغنيطات إشعال للمحركات؛ محاقن للمكائن؛ أجهزة تحبير آلالت الطباعة؛ وصالت 

]أجزاء من مكائن[؛ مرافق بدء اإلدارة للدراجات النارية؛ سكاكين ]أجزاء آالت[؛ 

جزاء آالت[؛ سكاكين آلالت جز العشب؛ قوالب لألحذية ]أجزاء آالت[؛ مشحمات ]أ

دواليب تنظيم سرعة اآلالت؛ دواليب آلية؛ مجموعات التروس اآللية؛ متشعب عوادم 

المكائن؛ صناديق للقوالب ]تستخدم في الطباعة[؛ قوالب تستخدم في الطباعة؛ ِحجارة 

الرحى؛ قوالب ]أجزاء آالت[؛ مرافق بدء اإلدارة للدراجات النارية؛ قوالب ]أجزاء 

ت جز العشب؛ كاتمات صوت المحركات والمكائن؛ مكابس ]أجزاء آالت]؛ سكاكين آلال

آالت أو مكائن[؛ مكابس لألسطوانات؛ مكابس للمكائن؛ كليشيهات طباعة؛ مكابس ذات 

كباسات غاطسة؛ مفاتيح وأقفال تدار بالهواء المضغوط لألبواب ]أجزاء آالت[؛ 

ات ضغط مخفضات ضغط ]أجزاء آالت[؛ منظمات ضغط ]أجزاء آالت[؛ صمام

]أجزاء آالت[؛ أسطوانات طباعة؛ كليشيهات طباعة؛ أربطة الصقة للبكرات؛ أغشية 

للمضخات؛ مضخات ]أجزاء آالت أو مكائن أو محركات]؛ خرامات آلالت التخريم؛ 

رافعات ذات جرائد مسننة وتروس؛ مشعات ]لتبريد[ المحركات والمكائن؛ أمشاط 

؛ بكرات ]أجزاء آالت[؛ بكرات ألنوال آلالت الجرف؛ مخفضات ضغط ]أجزاء آالت[

الحياكة؛ بكرات آلية للخراطيم المرنة؛ منظمات ]أجزاء آالت[؛ حلقات لكريات 

المحامل؛ حلقات تشحيم ]أجزاء آالت[؛ حلقات المكابس؛ محامل دحروجية؛ جسور 

دوارة؛ أسطوانات دلفنة؛ نضد للمناشير ]أجزاء آالت[؛ شفرات للمناشير ]أجزاء آالت[؛ 

جمعات آلية لقشور المراجل؛ محامل ذاتية التزييت؛ دواليب للسن )الشحذ( ]أجزاء م

آالت[؛ مغاطس أو أغماد لمخمدات الصدمات ]أجزاء آالت[؛ قوالب لألحذية ]أجزاء 

آالت[؛ مكوكات ]أجزاء آالت[؛ كاتمات صوت المحركات والمكائن؛ سنادات منزلقة 

ة؛ شمعات إشعال لمحركات االحتراق الداخلي؛ ]أجزاء آالت[ ؛قطع منزلقة آلالت الحياك

منظمات سرعة لآلالت والمكائن والمحركات؛ نوابض )زنبركات( ]أجزاء آالت[؛ 

مناصب )قواعد( لآلالت؛ أجهزة إقالع للمحركات والمكائن؛ أعضاء ساكنة ]أجزاء 

آالت[؛ ضاغطات فائقة؛ طاوالت لآلالت؛ سدادات ]أجزاء آالت أو مكائن أو 

؛ أجهزة تثبيت العدد اآللية؛ عدد ]أجزاء آالت[؛ أنابيب المراجل ]أجزاء محركات[

آالت[؛ ضاغطات تربينية؛ رفادات ]أجزاء من الطابعات[؛ قطع ملحقة بالمكانس 

الكهربائية لنشر العطور والمطهرات؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ خراطيم المكانس 

مات ]أجزاء آالت[؛ سخانات ماء الكهربائية؛ صمامات مطقطقة ]أجزاء آالت[؛ صما

دون  7]أجزاء آالت[؛ بكرات ألنوال الحياكة؛ آالت تصنيع أوتار مضارب التنس.فئة 

 غيرها
 

-----االشتراطات        :      
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الله محمد عبد الله جاد الكريم  عبد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد وادوات يدوية تدار باليد( ، ادوات قطع )الشوك والسكاكين والمالعق( ،  - 0الفئة 

 0حالقه وكافه منتجات الفئه واسلحه بيضاء ، ادوات ال
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدوده مؤلفة  -شركة ادجويل بيرسونال كير براندز ال ال سي 

 طبقا لقوانين والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 90707كونيكتيكت  -شيلتون  -ريسيرش درايف  0

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0 االمواس وشفرات الحالقه بالفئه - 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -شركة ادجويل بيرسونال كير براندز ال ال سي 

 طبقا لقوانين والية ديالوير بالواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 90707كونيكتيكت  -شيلتون  -ريسيرش درايف  0

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االمواس وشفرات الحالقه بالفئه  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/96/3939 

 :التسجيل سم طالبإ
 

شركه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين تايوان  -ال تي دي  -سيلتا انترناشيونال كو  

 جمهورية الصين   -ار. او. سى  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تايشونج سيتى   -ووفونج ديست  -مينشينج ار دى  -بادى ال ان  - 3-6 -ان او 

 تايوان  - 76277

 0 : المةــــــلعات اـــفئ
 

عدد وأدوات يدوية ) تدار باليد ( , أدوات القطع )الشوك والسكاكين  - 0الفئة 

 .0والمالعق( , أسلحة بيضاء , أدوات حالقة وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

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

فى الوضع العادى  Sالتنازل عن حرف  -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  06و  09الكائنه فى القطعه  -ر االول من المبنى االدارى الدو

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0منتجات الفئه  - 0الفئة 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/93/3939 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة تضامن -مازن سعيد شيخو و شريكته _دورو وير لتجارة التجزئة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -مركز المدينة  255 - 3ميجا مول  -الدور الثاني 

 القاهرة  -اول 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  -ادوات حالقة  -اسلحة بيضاء  -ادوات قطع  -عدد وادوات يدوية  - 0الفئة 

 دون غيرها 0منتجات الفئة 
 

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

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن-شركة هندسة للتجارة  -صابر سيد رشاد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش أحمد الشين تقسيم عمر بن الخطاب _ السالم _ القاهرة 670

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 ادون غيره 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

التنازل عن تولز -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف  كل على حدى وفى الوضع العادى 

 - eOO S MOHهوم  
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9309730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/69/3963 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه يابانيه -يازاكي كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 ، اليابان 0222 -690كو ، طوكيو  -تشومي ، ميناتو  - 6، ميتا  30 - 7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

اشرطة اسالك توصيل للسيارات ,كوابل بطاريات حبال شمعات االشعال  - 0الفئة 

لكهربائيه اسالك وكوابل كهربائيه لسيارات اغلفة توصيل لعزل طرفيات التوصيل ا

وصالت كهربائيه حامالت لالغلفة التوصيل اجهزه مباعده لالغلفة التوصيل بالستك 

مشكل لحماية مجموعة اسالك التوصيل انابيب لحماية مجموعة اسالك التوصيل مالزم 

لربط مجموعة اسالك التوصيل اربطة لضم مجموعة اسالك التوصيل صناديق توصيل 

التوجيه كوابل الياف بصريه وصالت بصريه كوابل للسيارات وصالت دواره لعجالت 

تشغيل لالجهزه القياس اسالك بدون اغلفة )مكشوفه( كوابل متحدة المحور خطوط 

الطاقة الكهربائيه اسالك وكوابل كهربائيه للالتصاالت اسالك وكوابل كهربائية ضد 

الجهزه االنذار النار اسالك وكوابل كهربائية مقامة للحراره اسالك وكوابل كهربائيه ل

مجموعة اسالك توصيل مركبة مسبقا لالبنية او مساكن مجموعة اسالك توصيل لالبنية 

/المساكن اسالك وكوابل كهربائيه طرفات توصيل كهربائيه مرحالت كهربائيه مصاهر 

كهربائيه وصالت صهوره كهربائيه صناديق مصاهر صناديق مرحالت وحدات تحكم 

وجيه وحدات تحكم بابواب السيارات مفاتيح قياس مستوى كهربائيه مفاتيح عمود الت

الكيروسين)كاز( االت واجهزه توزيع او التحكم بالطاقة محوالت دوارة معدات االطوار 

اجهزه القياس المسافه والسرعة عدادات سيارات االجره موشرات استهالك الوقود 

علومات المركزيه اجهزة قياس استهالك الوقود اجهزة قياس الحمل اجهزه عرض الم

للسيارات لوحة اجهزه القياس الموجوده بالسيارات اجهزه قياس السرعة بالسيارات تاكو 

مترات ) اجهزه قياس السرعة الزاوية( اجهزه قياس المسافات اجهزة قياس المسافه التي 

يعاد ضبطها خالل الرحالت محددات قياس الوقود درجة حرارة المياه محددات قياس 

محددات قياس درجة حرارة الزيت مجسات الوقود مجسات الضغط  ضغط الزيت

ومجسات درجة الحراره اجهزه قياس لتسجيل العمليات مسجالت درجات الحراره 

للشاحنات المبرده مسجالت دراجات الحراره للشاحنات المبرده اجهزه قياس الغاز 

سجيل منظمات ضغط الغاز مسجالت مخططات الضغط محددات القياس الخاصه بت

الضغط االت وادوات القياس او االختبار طابعات لعدادات سيارات االجره وحدات 

تحصيل الرسوم اللكترونيه الخاصه يالمركبات كاميرات مراقبه مسجالت بيانات 

حوادث السيارات نظام تحديد مواقع المركبات مسجالت واجهزة تحليل البيانات الخاصه 
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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 - 079 عدد

ف تسربات الغاز كواشف واجهزة انذار الحرائق بمعدات االنشاء اجهزة انذار وكواش

كواشف التسربات الغازيه كواشف اول اوكسيد الكربون مكربنات الغاز النفطي المسال 

منظمات الغاز المبدله االوتوماتيكيه ادوات واجهزه االتصاالت برامج كمبيوتر دارات 

ج الكمبيوتر الكترونيه اقراص مغناطيسيه صفائح واشرطه مغناطيسيه مسجله ببرام

 0االت الكترونيه اجهزه واجزاؤها بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9300307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/63/3962 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اعة ش.م.م  لورد للتجارة والصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -قسم الشرق   -شارع صفية زغلول  63

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات  -البطاريات السائله  -البطاريات الجافه  -جميع انواع البطاريات  - 0الفئة 

 0ئه رقم البطاريات المعاد شحنها بالف -الملح المذاب 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9225207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة تاسست وقائمة طبقا  المارة ليختنسين  -او.سي.سي ايستابليشمنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رة ليختنسين.فادوز ، اما  0709. اف ال 20ستاديل 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

معدات االتصال وهى معدات استقبال ارسال التليفزيون والراديو والصوت  - 0الفئة 

والفيديو ومعلومات البيانات عبر االقمار الصناعية شبكة الكمبيوتر  العالمية شبكة 

جهزة االخرى االتصاالت شبكة االتصاالت الالسلكية او الشبكة االتصاالت او اال

االلكترونية او الرقمية معدات استقبال االرسال والبث عبر االقمار الصناعية وهى 

الراديو اجهزة موالفة االشارات مع اجهزة العرض الصوتية والبصرية اجهزة فك 

 الشفرة واجهزة تحويل المعلومات الرقمية واجهزة االستقبال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9273970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -ايهاب شريف رشدى  -عبر البالد للصناعة والتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

/ب وحدة رقم 30قطعة  -مجمع الصناعات الصغيرة   -المنطقة الصناعية الرابعة 

 اكتوبر   0 مدينة -/ب  30

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

سماعات راديو  -مضخمات الصوت ) االمبالفاير ( راديو كاسيت السيارات  - 0الفئة 

 دون غيرها  0كاسيت السيارة الواردة بالفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9270205 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

65/69/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

مينيسوتا الواليات  -شركة امريكية متحدة تألفت فى ةالية  -انك  -تارجت براندز 

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 55792مينيسوتا  -مينابوليس  -2605 -تى بى اس  -نيكوليت مول  6999

 المتحدة االمريكية                                                                                             

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

علب النظارات والنظارات الشمسية الوارده  -النظارات الشمسية  -النظارات  - 0الفئة 

 دون غيرها 0بالفئة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  -هاتغز هو هيكفيزيون ديجيتال تكنولوجى كو. ، لمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين 269956ستريكت هاتغزهو كيانمو روود بينجيانغ دي 555نو. 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة معالجة البيانات؛ ذاكرات كمبيوتر]أجزاء كمبيوتر[؛ برامج مسجلة  - 0الفئة 

لة في مجال نقل،  لتشغيل الكمبيوتر؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر مسجًّ

لتحليل للمعلومات و البيانات السمعية، تخزين، ذاكرات حفظ، حفظ البيانات، التعبير وا

البصرية و جهاز استشعار لتوفير خدمات المعلومات للمستخدمين من خالل نقل، 

تخزين، ذاكرات حفظ، حفظ البيانات، التعبير والتحليل للمعلومات و البيانات السمعية، 

البصرية واالستشعار؛ معالجات بيانات صغيرة؛ شاشات عرض للكمبيوتر؛ وحدات 

معالجة مركزية؛ بطاقات الدارات المتكاملة؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لتوفير خدمات 

المعلومات للمستخدمين، من خالل نقل، تخزين، ذاكرات حفظ، حفظ البيانات، التعبير 

والتحليل للمعلومات و البيانات السمعية، البصرية واالستشعار في مجال خدمات 

انات، باالخص قارئات البطاقات الذكية؛ برامج مراقبة، المعلومات؛ معدات معالجة بي

باالخص شبكة اتصال برمجيات تسجيل الفيديو للمراقبة بالفيديو لبروتوكول االنترنت، 

مؤشرات الكمية، باالخص األجهزة العلمية لقياس المعلومات والبيانات السمعية 

ت إعالنات إلكترونية؛ والبصرية واالستشعارية، غير المستخدمة في مجال الطب؛ لوحا

لوحات بيانات إلكترونية، باالخص لوحات إعالنات إلكترونية؛ لوحات إشارة ضوئية او 

آلية، باالخص لوحات عرض ضوئية كهربائية؛ إشارات ضوئية أو آلية للطرق؛ اجهزة 

اتصال داخلي، باالخص، اجهزة لنقل االتصاالت؛ هواتف فيديو؛ معدات االتصاالت 

خص، محاور االتصاالت؛ أجهزة راديو؛ أجهزة رادار؛ أجهزة الشبكية، باال

إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أجهزة مالحة للمركبات؛ مسجالت فيديو؛ 

كاميرات فيديو؛ جهاز دعاية واعالن ذاتي الحركة، باالخص، كاميرا فيديو شبكة 

شبكة االتصال و اجهزة  االتصال، كاميرا فيديو شبكة االنترنت، أجهزة تسجيل فيديو

االستشعار و أجهزة تسجيل فيديو شبكة االنترنت و اجهزة االستشعار سويا، جمع 

وتسجيل معلومات تردد الصوت وتردد الفيديو، مستقبالت سمعية وبصرية؛ كاميرات؛ 

أجهزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ أجهزة إضاءة وّماضة ]للتصوير 

رصد، باالخص، كاميرا فيديو شبكة االتصال، كاميرا فيديو شبكة الفوتوغرافي[؛ أدوات 

االنترنت، أجهزة تسجيل فيديو شبكة االتصال و اجهزة االستشعار و أجهزة تسجيل 

فيديو شبكة االنترنت و اجهزة االستشعار سويا، جمع وتسجيل معلومات تردد الصوت 

ميرا فيديو شبكة االتصال، وتردد الفيديو؛ أجهزة تعليم سمعية وبصرية، باالخص، كا

كاميرا فيديو شبكة االنترنت، أجهزة تسجيل فيديو شبكة االتصال و اجهزة االستشعار و 

أجهزة تسجيل فيديو شبكة االنترنت و اجهزة االستشعار سويا، جمع وتسجيل معلومات 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

تردد الصوت وتردد الفيديو؛ كواشف، باالخص، كواشف الدخان والضباب، كواشف 

قيمة وكواشف األجسام البشرية باألشعة تحت الحمراء؛ أجهزة قياس السرعة تبديل ال

للمركبات، باالخص، عدادات السرعة؛ عدسات بصرية؛ أسالك وكابالت كهربائية؛ 

شبه موصالت؛ أجهزة تحكم عن بعد، باالخص، كاميرا فيديو شبكة االتصال، كاميرا 

تصال و اجهزة االستشعار و أجهزة فيديو شبكة االنترنت، أجهزة تسجيل فيديو شبكة اال

تسجيل فيديو شبكة االنترنت و اجهزة االستشعار سويا، جمع وتسجيل معلومات تردد 

الصوت وتردد الفيديو؛ أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي، باالخص، 

كاميرا فيديو شبكة االتصال، كاميرا فيديو شبكة االنترنت، أجهزة تسجيل فيديو شبكة 

تصال و اجهزة االستشعار و أجهزة تسجيل فيديو شبكة االنترنت و اجهزة اال

االستشعار؛ أجهزة إنذار للسرقة؛ أجهزة إنذار ضد الحريق؛ كواشف الدخان؛ أجهزة 

إنذار صوتية؛ أجهزة إنذار، باالخص، منشآت أجهزة إنذار وأجهزة إنذار؛ أجهزة إنذار 

نظارات؛ بطاريات؛ بطاريات أجهزة ضد السرقة، باالخص، أجهزة إنذار للصوص؛ 

الالسلكي؛ أقراص وأشرطة فيديو مسجل عليها رسوم متحركة؛ مخلوق آلي ذو بنية 

بشرية )روبوت( ذو ذكاء اصطناعي؛ روبوتات مراقبة األمن؛ منصات برمجيات 

كمبيوتر، مسجلة، للمراقبة؛ منصات برمجيات كمبيوتر، قابلة للتنزيل، للمراقبة؛ 

؛ ماكينات الصراف اآللي؛ معدات التعرف على الوجه؛ أجهزة فحص عدادات الوقوف

الدمغات البريدية، باالخص، آالت حاسبة و معدّات معالجة بيانات أجهزة فحص 

الدمغات البريدية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ جهاز رصد الحضور للعمل، 

جهزة رصد الحضور؛ باالخص، برمجيات كمبيوتر لرصد الحضور للعمل و أجزاء أل

جهاز رصد الحضور، باالخص، أجهزة االستشعار اإللكترونية بشكل أبواب دوارة 

للمداخل لمراقبة الحضور في المناسبات؛ آالت رصد الحضور للعمل، باالخص، آلة 

رصد الحضور التي تعمل على البصمة؛ أجهزة صور مجسمة؛ رقاقات لدارات 

ضغط الفيديو وإزالة الضغط وترميز وفك الفيديو متكاملة؛ رقائق ]دارات متكاملة[ ل

الرقمي؛ مانعات صواعق؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ أجهزة تحليل كهربائي؛ أجهزة 

وأدوات وزن؛ أجهزة تحكم عن بعد محمولة للقبض على السيارات في طبيعة أقفال 

 0إلكترونية ومفاتيح إلكترونية رئيسية. بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9202956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة سويفل لخدمات وتطبيقات النقل الذكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -سرايا المعادى  -ب  67شارع  70فيال 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0التطبيقات والبرامج الوارده ىالفئة  - 0الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

125 

 

 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200070 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

30/93/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة نصر  -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ألجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير ا - 0الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

واالشارة والمراقبة ) االشراف ( واالنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 

في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو ارسال أو تحويل أو تكثيف او تنظيم أو التحكم 

نسخ الصوت أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية , أقراص تسجيل ، أقراص 

مدمجة، أقراص فيديوية رقمية و غيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لالجهزة 

كمبيوتر التي تعمل بقطع النقود، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات وأجهزة 

لمعالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، آجهزة اخماد النيران و جميع 

 90المنتجات الواردة بالفئة رقم : 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9207706 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/92/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -ايفيريفاى  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 07690ميسورى  -كانساس سيتى  - 699سويت  -مين استريت  6779

 المتحده االمريكيه  

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الكمبيوتر وتطبيقات البرمجيات للتحقق من هوية المستخدم البيومترية  - 0ئة الف

]التعرف البيولوجي[ وتوثيقها؛ برامج الكمبيوتر وتطبيقات البرمجيات للتحقق من هوية 

المستخدم وتوثيقها؛ البرمجيات القابلة للتنزيل في طبيعة ]على هيئة[ تطبيقات للهواتف 

هوية المستخدم البيومترية ]التعرف البيولوجي[ وتوثيقها؛ المحمولة للتحقق من 

البرمجيات القابلة للتنزيل في طبيعة ]على هيئة[ تطبيقات للهواتف المحمولة للتحقق من 

)؛ أجهزة وأدوات N Sهوية المستخدم وتوثيقها؛ مجموعات تطوير البرمجيات )

ت األصابع أو بصمات لتحديد الهوية أو التعرف التلقائي على األشخاص، أو بصما

راحة اليد، أو خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت، أو مالمح 

الوجه أو الجسم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ األخرى؛ برامج 

الكمبيوتر لتحديد الهوية أو التعرف التلقائي على األشخاص، أو بصمات األصابع أو 

خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت،  بصمات راحة اليد، أو

أو مالمح الوجه أو الجسم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ األخرى؛ 

األنظمة التي تتألف من أجهزة وبرامج كمبيوتر لفحص وتحديد البيانات البيومترية 

ت راحة اليد، أو ]الخصائص البيولوجية[، أي األشخاص، أو بصمات األصابع أو بصما

خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت، أو مالمح الوجه أو 

الجسم؛ أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر الخاصة باألجهزة البيومترية ]أجهزة التحقق 

البيولوجي[ لتحديد هوية األشخاص وتوثيقها؛ برامج الكمبيوتر للكشف عن األشخاص؛ 

جمة بصمات األصابع أو بصمات راحة اليد، أو خصائص القزحية برامج الكمبيوتر لتر

أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت، أو مالمح الوجه أو الجسم أو البيانات 

البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ بغرض تحديد هوية األفراد؛ أجهزة استشعار 

ت راحة اليد، بصرية أو إلكتروضوئية أو كهرو صوتية ألخذ بصمات األصابع أو بصما

أو خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت، أو مالمح الوجه أو 

الجسم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ األخرى؛ قارئات البطاقات 

اإللكترونية؛ قارئات البطاقات المشفرة مغناطيسيا؛ قارئات البطاقات الذكية؛ أجهزة 

ترية ]المزودة بخصائص التحقق البيولوجي من الهوية[؛ الكمبيوتر الطرفية البيوم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

األجهزة/ الوحدات الطرفية البيومترية ]المزودة بخصائص التحقق البيولوجي من 

الهوية[ للدفع اإللكتروني؛ أجهزة ]وحدات[ طرفية كهربائية بيومترية ]مزودة 

م في الدخول بخصائص التحقق البيولوجي من الهوية[؛ أقفال وأجهزة كهربائية للتحك

إلى المباني؛ أجهزة واآلالت معالجة البيانات لفحص بصمات األصابع أو بصمات راحة 

اليد، أو خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو خصائص الصوت، أو مالمح الوجه 

أو الجسم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ األخرى؛ أنظمة كمبيوتر 

كمبيوتر لحماية المعلومات أو االتصاالت فيما يتعلق بفحص  تتألف من كمبيوتر وبرامج

بصمات األصابع أو بصمات راحة اليد، أو خصائص القزحية أو خصائص األوردة أو 

خصائص الصوت، أو مالمح الوجه أو الجسم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص 

كشف عن البيولوجية[ األخرى؛ برامج كمبيوتر لمعالجة اإلشارة المستخدمة لل

األشخاص وتحديد هوياتهم أو الخصائص البيومترية ]الخصائص البيولوجية[ 

لألشخاص في مجال األمن والحكم في الدخول؛ أجهزة وأدوات وبرامج كمبيوتر للكشف 

عن الوثائق االحتيالية وتحديدها؛ أجهزة االستشعار البصرية االلكترونية ألخذ 

ركة؛ معدات معالجة البيانات الثابتة والمحمولة المعلومات عن المركبات الثابتة والمتح

والمركبة لإلستخدام في المركبات البرية أو الجوية أو البحرية فيما يتعلق بتطبيقات 

األمن والنقل الشرعية ألغراض التطبيقات الطبية القانونية؛ الوحدات الطرفية 

راهنة؛ أجهزة اإللكترونية ألغراض تأمين تطبيقات المقامرة أو اليناصيب أو الم

االستشعار اإللكتروضوئية لجمع معلومات شيفرات األعمدة ]الباركود[ واألرقام 

والتاريخ الموجود على تذاكر المقامرة أو اليناصيب أو المراهنة؛ القارئات اإللكترونية 

للتحقق من وتحديد البيانات الرقمية؛ األجهزة، وهي األجهزة اإللكترونية وبرامج 

وتحديد البيانات الرقمية التي تستخدمها القارئات البصرية  الكمبيوتر لفحص

والميكروفونات وأجهزة الجيروسكوب ومقاييس السرعة ومعالجات الكمبيوتر؛ أجهزة 

وأدوات للتوثيق والتعرف على هوية البيانات الرقمية المستخدمة بواسطة القارئات 

لقارئات الحاسوبية، ووحدات البصرية وبرامج الكمبيوتر ومعالجات الكمبيوتر؛ برامج ا

الكمبيوتر الطرفية واألجهزة اإللكترونية التي تتحقق من وتحدد المنطقة التي يمكن 

قراءتها آليا على جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الهوية ورخص القيادة والبطاقات 

الصحية بطاقات التصويت وبطاقات اإلقامة وتصاريح اإللقامة والبطاقات الصحية 

مهنية وغيرها من الوثائق اإلدارية الشخصية التي تحتوي على شريحة إلكترونية ال

يمكنها نقل البيانات بغرض التحقق من هوية الفرد؛ األجهزة اإللكترونية وبرامج 

الكمبيوتر الخاصة بتحديد هوية الفرد عن طريق كلمة مرور؛ أجهزة وأدوات تتألف من 

ية وقارئات إلكترونية لمعالجة البيانات ، ال برمجيات كمبيوتر ووحدات كمبيوتر طرف

سيما فيما يتعلق بالحيازة والتحقق والتخزين وإنشاء قاعدة بيانات ونقل البيانات؛ برامج 

كمبيوتر لفحص وتحديد البيانات الرقمية المؤمنة عن طريق الحيازة والمعالجة والتحقق 

أدوات للتحكم في البيانات والتخزين وإنشاء قاعدة بيانات ونقل البيانات؛ أجهزة و

المتعلقة بهوية الشخص عن طريق الحيازة والمعالجة والتحقق والتخزين وإنشاء قاعدة 

بيانات ونقل البيانات؛ البطاقات التي تحتوي على شريحة، السيما، البطاقات التي تحتوي 

على شريحة إلكترونية فارغة، والبطاقات التي تحتوي على شريحة مشفرة لوضع 

يل التطبيقات على الوحدات الطرفية للمستخدم؛ بطاقات تحتوي على شريحة وتحم

إلكترونية مشفرة للوصول إلى والتواصل مع مستخدمي شبكة البيانات؛ المعدات الالزمة 

لمعالجة البيانات، والسيما، الوحدات الطرفية الخاصة بتشغيل البطاقات التي تحتوي 

والقطع الخاصة بالسلع المذكورة أعاله؛ برامج على شريحة إلكترونية مشفرة واألجزاء 

الكمبيوتر وأنظمة التشغيل للبطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية، السيما، 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

البرمجيات المستخدمة في أنظمة الكشف عن الهوية وتحديدها من أجل التحقق من هوية 

لمركبات؛ جهاز األفراد، والتحقق من صحة الوثائق والمستندات، وكشف وتحديد أماكن ا

إلختبار البطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية إلختبار جودتها والتشغيل السليم 

لها؛ منشآت/ تجهيزات للتعامل مع وتشغيل البطاقات التي تحتوي على شريحة 

إلكترونية، والسيما، قارئات البطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية؛ أجهزة 

ابعات الخاصة بطباعة بطاقات الهوية والبطاقات الصحية الطباعة، والسيما، الط

بطاقات التصويت وبطاقات اإلقامة والتراخيص وتصاريح اإلقامة وجوازات السفر؛ 

تطبيقات األجهزة المحمولة القابلة للتنزيل لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر القابلة 

زة الكمبيوتر، لالرتداء، والهواتف الذكية، والشاشات، وشاشات العرض، وأجه

واألجهزة الخاصة بتتبع األنشطة، والمعدات السمعية، وأجهزة االتصاالت، وأجهزة 

االتصاالت السلكية والالسلكية، واألجهزة الملحقة بالكمبيوتر، ومشغالت الوسائط 

المحمولة وأجهزة االتصاالت اإللكترونية الرقمية؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر لالستخدام 

مبيوتر القابلة لالرتداء، والهواتف الذكية، والشاشات، وشاشات العرض، مع أجهزة الك

وأجهزة الكمبيوتر، واألجهزة الخاصة بتتبع األنشطة، والمعدات السمعية، وأجهزة 

االتصاالت، وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، واألجهزة الملحقة بالكمبيوتر، 

 0ت اإللكترونية الرقمية. بالفئة رقم ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة االتصاال
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9206507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بيزنس ميديا للبرمجيات  -محمد محمد انور عبد الفتاح  وشريكته  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه-اكتوبر 0 -مدينه الفردوس 0شقه 67هعمار

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0ابلكيشن على الموبايل بالفئة  - 0الفئة 
 

 -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  

 شركة سودانية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة إنذار صوتية، محوالت كهربائية، أجراس إنذار كهربائية، أجهزة  - 0الفئة 

إنذار، بطاريات أنود/ بطاريات ذات جهد عالي، أجهزة إنذار ضد السرقة، أجهزة تعليم 

سمعية وبصرية، أجهزة وزن، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، أجهزة وزن، بطاريات 

كم كهربائية للمركبات، بطاريات لإلضاءة، بطاريات كهربائية، كهربائية للمركبات/مرا

كبالت كهربائية، آالت حاسبة، آالت تسجيل النقد، مفاتيح خاليا ]كهرباء[ / مخفضات 

]كهربائية[، أدوات إقفال الدارات الكهربائية، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، كبالت 

زة التي تعمل بقطع النقد، مجّمعات متحدة المحور، ملفات كهربائية، آليات لألجه

كهربائية، أجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي، مبدِّالت التيار الكهربائي،برامج 

كمبيوتر مسجلة، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، 

الكهربائية، أجزاء الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر، موصالت كهربائية، وصالت للخطوط 

وصالت ]كهربائية[، مالمسات كهربائية، لوحات تحكم ]كهربائية[، محّوالت كهربائية، 

أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، قارنات كهربائية/ وصالت كهربائية، أغطية 

للمخارج الكهربائية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة معالجة البيانات، كواشف، 

أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة، صناديق إطارات صور رقمية، 

توزيع ]كهربائية[، لوحات توزيع ]كهربائية[، وحدات توزيع ]كهربائية[، أجراس 

كهربائية لألبواب، أنابيب ]كهربائية[، مواسير أسالك كهربائية، مواد مصادر الكهرباء 

تحكم عن بعد باإلشارات، بطاقات الرئيسية ]أسالك وكبالت[، أجهزة إلكتروديناميكية لل

بيانية إلكترونية للبضائع، لوحات إعالنات إلكترونية، أجهزة كمبيوتر، مكثفات، 

موصالت كهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية، وصالت ]كهربائية[، لوحات تحكم 

]كهربائية[، محّوالت كهربائية، أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، عدادات / 

اس، أغطية للمخارج الكهربائية، أغطية للهواتف الذكية، مقّومات التيار أجهزة قي

الكهربائي، مصابيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أنظمة الكترونية للتحكم 

بالوصول ألبواب متشابكة، سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية، سالسل مفاتيح إلكترونية 

ت الدخول االلكترونية، ُمعاِدالت ]أجهزة صوتية[، بوصفها أجهزة تحكم عن بعد، بطاقا

أجهزة إطفاء الحريق، مصابيح وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[، خيوط تمييز لألسالك 
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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 - 079 عدد

الكهربائية، أغلفة تمييز لألسالك الكهربائية، أجهزة كهربائية لإلشعال عن بعد، دارات 

لَْب توصيل للكبالت متكاملة، أقفال كهربائية، صناديق توصيل ]كهربائية[، جُ 

الكهربائية، أجهزة ومعدات إنقاذ، كوابح إضاءة، وسائط تخزين بيانات مغناطيسية، 

ات مغناطيسية، أجهزة قياس، أدوات قياس كهربائية، أدوات قياس، بطاقات ذاكرة  مشفّرِ

ألجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة مراقبة كهربائية، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[، 

]برامج كمبيوتر[، أجهزة وأدوات مالحية، أدوات مالحية، ثقوب مراقبة  برامج مراقبة

]عدسات مكبرة[ لألبواب، صفائح للبطاريات، حاسبات جيب، طابعات تستخدم مع 

أجهزة الكمبيوتر، معالجات ]وحدات معالجة مركزية[/ وحدات معالجة مركزية 

كية، أجهزة تنظيم ]معالجات[، شاشات عرض، أزرار كبّاسة لألجراس، هواتف السل

كهربائية، ُرحـاِّلت كهربائية، منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية، 

أجهزة تحكم عن بعد، مقاومات كهربائية، أجهزة تنفس لترشيح الهواء، إشارات ضوئية 

أو آلية للطرق، أجهزة مالحية لألقمار الصناعية، شبه موصالت، أغلفة للكبالت 

أجراس إشارة، فوانيس إشارة، إشارات مضيئة أو آلية، إشارات آلية، الكهربائية، 

إشارات ضوئية، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[، بطاريات 

شمسية، ألواح شمسية إلنتاج الكهرباء، أجهزة نقل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، 

محركات، لوحات أجهزة نسخ الصوت، منظمات إضاءة المسرح، كبالت تشغيل لل

مفاتيح كهربائية، صناديق مفاتيح ]كهربائية[، مفاتيح كهربائية، عدادات سيارات 

األجرة، أسالك هواتف، قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد، طرفيات توصيل ]كهربائية[، 

أجهزة كهربائية لمنع السرقة، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، محوالت ]كهربائية[، 

ونية[، مرِسالت ]لإلتصال عن بُعد[، أجهزة إرسال ]لإلتصال عن ترانزستورات ]إلكتر

بُعد[، أجهزة استقبال وإرسال، أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو، أشرطة فيديو، عدسات 

 0كاميرا فوتوغرافية، موصالت أسالك ]كهربائية[، أسالك كهربائية. بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

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

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة إنذار صوتية، محوالت كهربائية، أجراس إنذار كهربائية، أجهزة  - 0الفئة 

ة، أجهزة تعليم إنذار، بطاريات أنود/ بطاريات ذات جهد عالي، أجهزة إنذار ضد السرق

سمعية وبصرية، أجهزة وزن، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، أجهزة وزن، بطاريات 

كهربائية للمركبات/مراكم كهربائية للمركبات، بطاريات لإلضاءة، بطاريات كهربائية، 

كبالت كهربائية، آالت حاسبة، آالت تسجيل النقد، مفاتيح خاليا ]كهرباء[ / مخفضات 

ت إقفال الدارات الكهربائية، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، كبالت ]كهربائية[، أدوا

متحدة المحور، ملفات كهربائية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، مجّمعات 

كهربائية، أجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي، مبدِّالت التيار الكهربائي،برامج 

وتر، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، كمبيوتر مسجلة، أجهزة ملحقة بالكمبي

أجزاء الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر، موصالت كهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية، 

وصالت ]كهربائية[، مالمسات كهربائية، لوحات تحكم ]كهربائية[، محّوالت كهربائية، 

ائية، أغطية أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، قارنات كهربائية/ وصالت كهرب

للمخارج الكهربائية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة معالجة البيانات، كواشف، 

إطارات صور رقمية، أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة، صناديق 

توزيع ]كهربائية[، لوحات توزيع ]كهربائية[، وحدات توزيع ]كهربائية[، أجراس 

ب ]كهربائية[، مواسير أسالك كهربائية، مواد مصادر الكهرباء كهربائية لألبواب، أنابي

الرئيسية ]أسالك وكبالت[، أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، بطاقات 

بيانية إلكترونية للبضائع، لوحات إعالنات إلكترونية، أجهزة كمبيوتر، مكثفات، 

ت ]كهربائية[، لوحات تحكم موصالت كهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية، وصال

]كهربائية[، محّوالت كهربائية، أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، عدادات / 

أجهزة قياس، أغطية للمخارج الكهربائية، أغطية للهواتف الذكية، مقّومات التيار 

الكهربائي، مصابيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أنظمة الكترونية للتحكم 

ول ألبواب متشابكة، سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية، سالسل مفاتيح إلكترونية بالوص

بوصفها أجهزة تحكم عن بعد، بطاقات الدخول االلكترونية، ُمعاِدالت ]أجهزة صوتية[، 

أجهزة إطفاء الحريق، مصابيح وّماضة ]للتصوير الفوتوغرافي[، خيوط تمييز لألسالك 
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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 - 079 عدد

سالك الكهربائية، أجهزة كهربائية لإلشعال عن بعد، دارات الكهربائية، أغلفة تمييز لأل

متكاملة، أقفال كهربائية، صناديق توصيل ]كهربائية[، ُجلَْب توصيل للكبالت 

الكهربائية، أجهزة ومعدات إنقاذ، كوابح إضاءة، وسائط تخزين بيانات مغناطيسية، 

ات مغناطيسية، أجهزة قياس، أدوات قياس كهربائية، أدو ات قياس، بطاقات ذاكرة مشفّرِ

ألجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة مراقبة كهربائية، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[، 

برامج مراقبة ]برامج كمبيوتر[، أجهزة وأدوات مالحية، أدوات مالحية، ثقوب مراقبة 

]عدسات مكبرة[ لألبواب، صفائح للبطاريات، حاسبات جيب، طابعات تستخدم مع 

معالجات ]وحدات معالجة مركزية[/ وحدات معالجة مركزية  أجهزة الكمبيوتر،

]معالجات[، شاشات عرض، أزرار كبّاسة لألجراس، هواتف السلكية، أجهزة تنظيم 

كهربائية، ُرحـاِّلت كهربائية، منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية، 

الهواء، إشارات ضوئية  أجهزة تحكم عن بعد، مقاومات كهربائية، أجهزة تنفس لترشيح

أو آلية للطرق، أجهزة مالحية لألقمار الصناعية، شبه موصالت، أغلفة للكبالت 

الكهربائية، أجراس إشارة، فوانيس إشارة، إشارات مضيئة أو آلية، إشارات آلية، 

إشارات ضوئية، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[، بطاريات 

إلنتاج الكهرباء، أجهزة نقل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت،  شمسية، ألواح شمسية

أجهزة نسخ الصوت، منظمات إضاءة المسرح، كبالت تشغيل للمحركات، لوحات 

مفاتيح كهربائية، صناديق مفاتيح ]كهربائية[، مفاتيح كهربائية، عدادات سيارات 

صيل ]كهربائية[، األجرة، أسالك هواتف، قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد، طرفيات تو

أجهزة كهربائية لمنع السرقة، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، محوالت ]كهربائية[، 

ترانزستورات ]إلكترونية[، مرِسالت ]لإلتصال عن بُعد[، أجهزة إرسال ]لإلتصال عن 

بُعد[، أجهزة استقبال وإرسال، أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو، أشرطة فيديو، عدسات 

 دون غيرها 0افية، موصالت أسالك ]كهربائية[، أسالك كهربائية ئة كاميرا فوتوغر
 

التنازل عن الرقم على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤه  -شي لالدوات الكهربائية المحدودة  شركة سان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الحرية تقاطع البلدية بناية سال سابقا الخرطوم السودان

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

، أجهزة أجهزة إنذار صوتية، محوالت كهربائية، أجراس إنذار كهربائية - 0الفئة 

إنذار، بطاريات أنود/بطاريات ذات جهد عالي، أجهزة إنذار ضد السرقة، أجهزة تعليم 

سمعية وبصرية، أجهزة وزن، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، أجهزة وزن، بطاريات 

كهربائية للمركبات/مراكم كهربائية للمركبات، بطاريات لإلضاءة، بطاريات كهربائية، 

سبة، آالت تسجيل النقد، مفاتيح خاليا ]كهرباء[ / مخفضات كبالت كهربائية، آالت حا

]كهربائية[، أدوات إقفال الدارات الكهربائية، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، كبالت 

متحدة المحور، ملفات كهربائية، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، مجّمعات 

ئي، مبدِّالت التيار الكهربائي،برامج كهربائية، أجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربا

كمبيوتر مسجلة، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، 

أجزاء الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر، موصالت كهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية، 

هربائية، وصالت ]كهربائية[، مالمسات كهربائية، لوحات تحكم ]كهربائية[، محّوالت ك

أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، قارنات كهربائية/ وصالت كهربائية، أغطية 

للمخارج الكهربائية، مقّومات التيار الكهربائي، أجهزة معالجة البيانات، كواشف، 

إطارات صور رقمية، أنابيب تفريغ كهربائية ما عدا المستخدمة لإلضاءة، صناديق 

وزيع ]كهربائية[، وحدات توزيع ]كهربائية[، أجراس توزيع ]كهربائية[، لوحات ت

كهربائية لألبواب، أنابيب ]كهربائية[، مواسير أسالك كهربائية، مواد مصادر الكهرباء 

الرئيسية ]أسالك وكبالت[، أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات، بطاقات 

أجهزة كمبيوتر، مكثفات،  بيانية إلكترونية للبضائع، لوحات إعالنات إلكترونية،

موصالت كهربائية، وصالت للخطوط الكهربائية، وصالت ]كهربائية[، لوحات تحكم 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

]كهربائية[، محّوالت كهربائية، أسالك نحاس معزولة، هواتف السلكية، عدادات 

/أجهزة قياس، أغطية للمخارج الكهربائية، أغطية للهواتف الذكية، مقّومات التيار 

بيح للغرف المظلمة ]للتصوير الفوتوغرافي[، أنظمة الكترونية للتحكم الكهربائي، مصا

بالوصول ألبواب متشابكة، سبّورات بيضاء تفاعلية إلكترونية، سالسل مفاتيح إلكترونية 

بوصفها أجهزة تحكم عن بعد، بطاقات الدخول االلكترونية، ُمعاِدالت ]أجهزة صوتية[، 

]للتصوير الفوتوغرافي[، خيوط تمييز لألسالك أجهزة إطفاء الحريق، مصابيح وّماضة 

الكهربائية، أغلفة تمييز لألسالك الكهربائية، أجهزة كهربائية لإلشعال عن بعد، دارات 

متكاملة، أقفال كهربائية، صناديق توصيل ]كهربائية[، ُجلَْب توصيل للكبالت 

ت مغناطيسية، الكهربائية، أجهزة ومعدات إنقاذ، كوابح إضاءة، وسائط تخزين بيانا

ات مغناطيسية، أجهزة قياس، أدوات قياس كهربائية، أدوات قياس، بطاقات ذاكرة  مشفّرِ

ألجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة مراقبة كهربائية، شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[، 

برامج مراقبة ]برامج كمبيوتر[، أجهزة وأدوات مالحية، أدوات مالحية، ثقوب مراقبة 

بواب، صفائح للبطاريات، حاسبات جيب، طابعات تستخدم مع ]عدسات مكبرة[ لأل

أجهزة الكمبيوتر، معالجات ]وحدات معالجة مركزية[/ وحدات معالجة مركزية 

]معالجات[، شاشات عرض، أزرار كبّاسة لألجراس، هواتف السلكية، أجهزة تنظيم 

ليات الصناعية، كهربائية، ُرحـاِّلت كهربائية، منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعم

أجهزة تحكم عن بعد، مقاومات كهربائية، أجهزة تنفس لترشيح الهواء، إشارات ضوئية 

أو آلية للطرق، أجهزة مالحية لألقمار الصناعية، شبه موصالت، أغلفة للكبالت 

الكهربائية، أجراس إشارة، فوانيس إشارة، إشارات مضيئة أو آلية، إشارات آلية، 

ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ]وصالت كهربائية[، بطاريات  إشارات ضوئية، قوابس

شمسية، ألواح شمسية إلنتاج الكهرباء، أجهزة نقل الصوت، أجهزة تسجيل الصوت، 

أجهزة نسخ الصوت، منظمات إضاءة المسرح، كبالت تشغيل للمحركات، لوحات 

سيارات مفاتيح كهربائية، صناديق مفاتيح ]كهربائية[، مفاتيح كهربائية، عدادات 

األجرة، أسالك هواتف، قواطع للتيار الكهربائي عن بُعد، طرفيات توصيل ]كهربائية[، 

أجهزة كهربائية لمنع السرقة، مفاتيح زمنية أتوماتيكية، محوالت ]كهربائية[، 

ترانزستورات ]إلكترونية[، مرِسالت ]لإلتصال عن بُعد[، أجهزة إرسال ]لإلتصال عن 

رسال، أجهزة مراقبة األطفال بالفيديو، أشرطة فيديو، عدسات بُعد[، أجهزة استقبال وإ

 دون غيرها 0كاميرا فوتوغرافية،موصالت أسالك ]كهربائية[، أسالك كهربائية فئة 
 

عالمة -التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان  

120123مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -يه بحرى الحوض السمكى جنوب بورسعيد بالمنطقة الصناع 696،  699قطعه رقم 

 بور سعيد

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك  - 0الفئة 

الكهرباء و اوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائيه 

 0و تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقه الكهربائيه الواردة بالفئة لوصل او فتح او تحويل ا
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9796709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الشركة االيطالية لالسالك الكهربائية  -عادل بطرس جادو شيريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مشروع مجمع جرين الند للصناعات التكملية بالمنطقة  7عنبر  760 - 765

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  0قطعة رقم  - Y6 - Y3المحصوره بين 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االسالك الكهربائية الوارده بالفئة   - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    9793597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ليه ميلز انترناشونال ليميتد

 نيوزيلندا  -والية ويلينجتون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زيلندانيو  -اوكالند   -سنتر  ستريت  33

 76 : المةــــــات العـــفئ
 

التسجيالت الصوتية، تسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية والمرئية بما في  - 0الفئة 

ذلك أقراص مدمجة، األقراص المدمجة، أقراص الفيديو الرقمية، الموسيقى الرقمية 

صوتية رقمية )قابلة للتنزيل من اإلنترنت(، التسجيالت الصوتية الرقمية وتسجيالت 

)يمكن تنزيلها من اإلنترنت(، المعلومات، بيانات، التسجيالت والمنشورات في شكل 

إلكتروني قابل للتنزيل يتم توفيره عبر اإلنترنت من قواعد البيانات، من اإلنترنت )بما 

في ذلك المواقع اإللكترونية(، أو من اإلنترانت أو من الشبكات الخارجية الواردة في 

 .90الفئة 
 

3211558االشتراطات        :      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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9792075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ريسرش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  55095فرست استريت اس دبليو  ، روشيستر ، مينيسوتا  399

 االمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب  - 0الفئة 

قالة األخرى اللوحية العاملة باللمس والهواتف الذكية والهواتف الخلوية واألجهزة الن

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات في المجاالت الطبية 

والعناية بالصحة والعافية ومجاالت الصحة العقلية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة 

للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والهواتف الذكية 

ولة لتمكين المستخدمين المسجلين من طلب االستشارات من مزود إلى والهواتف المحم

مزود والوصول إلى نتائج االختبارات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير فيما يتعلق 

بما سبق؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة 

لتمكين المستخدمين المسجلين من  باللمس والهواتف الذكية والهواتف المحمولة

المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت وتحديداً: الحضور والمشاركة في 

المؤتمرات الحية والمؤتمرات التفاعلية ومشاهدة مقاطع الفيديو حول الجوالت الكبرى 

ئط المؤرشفة؛ برمجيات الحاسوب في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ الوسا

الرقمية وتحديداً: أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً والتسجيالت السمعية والبصرية 

القابلة للتنزيل التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ 

القابلة للتنزيل ومنشورات لوحات النقاش  2وتسجيالت ام بيه  2ملفات ام بيه 

والندوات المنعقدة عبر االنترنت والبث الشبكي لعرض  اإللكترونية والبث الشبكي

 دون غيرها 0معلومات في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795276 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة راجع فاضى للحلول البرمجية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-مدينة نصر -ش احمد الزمر   7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0موبايل ابليكيشن بالفئة  - 0الفئة 
 

-بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الومينا ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  5399، الواليات  03633الومينا واي ، سان دييغو ، كاليفورنيا 

 االمريكية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة مخبرية لكشف تسلسل الحمض النووي؛ أجهزة تشخيصية للكشف عن  - 0الفئة 

مسببات األمراض لإلستخدام المخبري أو البحثي؛ أجهزة وأدوات علمية لإلستخدام في 

التحليل الجيني؛ أجهزة لفحص الحمض النووي والحمض النووي الريبي ألغراض 

دوات لفحص الغازات أو السوائل أو المواد الصلبة؛ رقائق الحمض بحثية؛ أجهزة وأ

النووي؛ أجهزة وأدوات للقياس والوزن؛ أدوات رصد؛ أجهزة لتحليل البيانات؛ 

كومبيوترات؛ شاشات؛ أجهزة الكومبيوتر؛ برمجيات الكومبيوتر؛ أجهزة شبكة اإلتصال 

مجاالت تسلسل الحمض للكومبيوتر؛ أجهزة وبرمجيات الكومبيوتر لإلستخدام في 

النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص الطبي، والتشخيص البيطري، والتشخيص 

السريري، والبحث الطبي، والبحث البيطري، والبحث التشخيصي، والبحث السريري، 

وتطوير العقاقير، وبحوث تطوير األدوية، والبحث المخبري الطبي، والعلوم واألبحاث 

اة، وعلم األحياء، وعلم األحياء الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، البيطرية، وعلوم الحي

والزراعة، والتحاليل الجنائية، وسالمة الغذاء، والمتاجينوميكا، واإلختبارات الجينية، 

وعلم الوراثة؛ أجهزة وأدوات علمية وبحثية بما فيها متسلسالت الحمض النووي، 

لتحليل اإللكترونية، وأدوات جمع والمصفوفات، والماسحات، وأجهزة التصوير وا

العيّنات للفحص ، وأدوات التحكم بنوعية العينات، خراطيش وصواني تسلسل 

الكواشف، أدوات تحضير العينات للفحص ، وأدوات مخبرية لإلستخدام المخبري في 

مجاالت تسلسل الحمض النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص الطبي، والتشخيص 

السريري، والبحث الطبي، والبحث البيطري، والتشخيص،  البيطري، والتشخيص

والبحث السريري، وتطوير العقاقير، والمستحضرات الصيدالنية ، والبحوث المخبرية 

الطبية، والبحوث والعلوم البيطرية، وعلوم الحياة، وعلوم األحياء، وعلوم األحياء 

نائية، وسالمة الغذاء، وعلم الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والتحاليل الج

الجينات المتقدمة ]الميتاجينومكس[، واالختبارات الجينية، وعلم الوراثة؛ معالجات 

بيانات صغيرة؛ ومعالجات بيانات؛ محاور شبكة وخوادم للكومبيوتر؛ أجهزة للتسجيل 

والنقل وتظهير الصوت والصورة؛ معالج بيانات متسلسالت )نجس( المعلوماتية الحيوية 

من الجيل الثاني؛ بطاقات مع الدارات المتكاملة؛ رقائق الكومبيوتر؛ بطاقات رقائق 

إلكترونية مشفرة تتضمن برمجيات مستخدمة في تسلسل الحمض النووي؛ برمجيات 

تطبيقات للكومبيوتر ألجهزة الهواتف المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة 
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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 - 079 عدد

كومبيوترات، وخاصةً، برمجيات والكومبيوتر المحمول والكومبيوتر اللوحي وال

إلستقبال وتخزين سجالت الحمض النووي والسجالت الجينية، والسماح للطاقم الطبي 

والبحثي الستخدام هذه السجالت؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل في مجاالت تسلسل 

الحمض النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص، والبحث التشخيصي، والتشخيص 

لتشخيص السريري، والتشخيص البيطري، والتحاليل الجنائية، والطب الطبي، وا

المخبري، والطب البيطري، والبحث السريري، وتطوير العقاقير، والمستحضرات 

الصيدالنية ، والبحوث المخبرية، والبحوث العلمية، والبحوث الطبية، وعلوم الحياة، 

المتقدمة ]الميتاجينومكس[،  وعلوم األحياء، وعلوم األحياء الدقيقة وعلم الجينات

والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والتحاليل الجنائية، وسالمة الغذاء، واالختبارات 

الجينية، وعلم الوراثة؛ تقارير إلكترونية قابلة للتنزيل في مجاالت تسلسل الحمض 

النووي، والتنميط الجيني، والتشخيص، والبحث التشخيصي، والتشخيص الطبي، 

يص السريري، والتشخيص البيطري، والتحاليل الجنائية، والطب المخبري، والتشخ

والطب البيطري، والبحث السريري، وتطوير العقاقير، والمستحضرات ، والبحوث 

المخبرية، والبحوث العلمية، والبحوث الطبية، وعلوم الحياة، وعلوم األحياء، وعلوم 

تاجينومكس[، والتكنولوجيا الحيوية، األحياء الدقيقة وعلم الجينات المتقدمة ]المي

والزراعة، والتحاليل الجنائية، وسالمة الغذاء، واالختبارات الجينية، وعلم الوراثة بالفئة 

0 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مار  ش م م سموحة للتنمية واالستث

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 60شقة  - 2الدور  -قسم العطارين  -محطة الرمل  -شارع ميدان سعد زغلول  67

 االسكندرية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790735 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سييدرز كابيتال للخدمات العقاريه والتجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - مدينة نصر اول -ش محمد حسن الجمل  30

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين القاهره 7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0العدسات بالفئة  - 0الفئة 
 

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

263833العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  - Sالتجارى وعن حرف اس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

62/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مؤسسه طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية -يونال سيرفيزيس فودافون انترناش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  0مدينه  -أ المحور المركزى  67/6القطعه  6365الوحده االداريه رقم 

 الجيزه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -والتصدير العالمية لالستيراد  -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  -ش مكرم عبيد  65

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

182328العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا  -ذا ويلبوس كومباني ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية  -لقوانين والية تكساس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  77900 -تكساس  -هوستن  -كوتن روود  63759

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

جهاز إكمال لالستخدام في أنظمة التكسير متعدد المراحل أسفل البئر ؛ جهاز  - 0الفئة 

لالستخدام في اآلبار متعددة المناطق المكسورة هيدروليكيًا والمكونة من ِجلب الوصل 

واألدوات والمعدات ذات الصلة الستخدامها في  وحماالت البطانات والتعبئة والمقابس

تدفق المواد في جميع أنحاء البئر ومكوناتها ؛ يتكون جهاز تجهيزات قاع البئر من ِجلب 

الوصل ، وحماالت البطانات ، والتعبئة والمقابس واألدوات والمعدات ذات الصلة 

 .90ردة في الفئة الستخدامها في التحكم في تدفق السوائل وحركتها ومكوناتها الوا
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لفة وقائمة طبقا لقوانين دولة المانياشركة مساهمه مؤ -لويد اكتينجز لشافت  -هاباج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,هامبورج ,المانيا  39905, 35باليندام 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج للكمبيوتر و الهواتف الذكيه  -تطبيقات للهواتف النقاله  -برمجيات  - 0الفئة 

 0الواردة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9790099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش.مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا-هاباج لويد اكتينجز لشافت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,هامبورج ,المانيا 39905, 35باليندام 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج للكمبيوتر و الهواتف الذكيه -برمجيات و الالتطبيقات للهواتف النقاله  - 0الفئة 

 دون غيرها 0فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

ت لتصميم وانتاج وتطوير البرامج وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات ذا اب كونسب

 االلكترونية_ شركة مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  المعادى ، القاهرة _ ج.م.ع. 0، ش  0العقار رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر  -الكمبيوتر  برامج مسجلة لتشغيل -برامج العاب كمبيوتر  - 0الفئة 

 -برمجيات كمبيوتر مسجلة  -) برامج كمبيوتر ( برمجيات قابلة للتنزيل  -مسجلة 

نغمات رنين قابلة للتنزيل  -ملفات موسيقية قابلة للتنزيل  -ملفات صور قابلة للتنزيل 

 -ر برامج العاب كمبيوت -منشورات الكترونية قابلة للتفريغ  -على الهواتف النقالة 

 دون غيرها 0برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر وجميع المنتجات االخرى الواردة بالفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالمية لالستيراد والتصدير  -ريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاه ش

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 7الدور  - 73شقة  -ش مصطفى النحاس  625

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

151232بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769793 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

66/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أكتيليون فارماسوتيكالز ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الششويل سويسرا 7632 -سى اتش  60جيويربيشتراسه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات الهواتف النقالة؛ برمجيات تطبيقات الهواتف النقالة؛ وجميع السلع  - 0الفئة 

 0المذكورة في مجال فرط ضغط الدم الرئوي بالفئة 
 

مها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدا -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9766906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده مؤسسة وقائمة طبقا  -جوانزهو انستي اليكترونيك تيكنولوجي كو.ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جوانزهو  -ليوان ديستريكت  -زيدى ارما روود  55, رقم 62بق الطا -ايه  96رقم 

 الصين 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة الراديو في المركبات ، سماعات الرأس ، المصادر الرئيسية للتيار  - 0الفئة 

الكهربائي ) مادة للمصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ( )اسالك وكابالت ( ، خيوط 

لهوية لالسالك الكهربائية ، شواحن للمراكم الكهربائية ، اسطح بينية صوتية ، تعيين ا

خاليا جلفانية ، خزائن لمكبرات الصوت ، اجربة )للهواتف الذكية ( ، المقابس 

 0الكهربائية ، جميعها بالفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9766309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 00690تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  769

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ونية لتحديد موقع وتتبع الحيوانات االليفة باستخدام أنظمة االجهزة االلكتر - 0الفئة 

تحديد المواقع العالمية ؛ أجهزة االرسال واالستقبال المستخدمة في تحديد مواقع 

الحيوانات االليفة الضائعة ؛ أجزاء الحاسوب التشغيلية المستخدمة لتتبع مواقع 

استخدام التكنولوجيا الالسلكية  الحيوانات االليفة ؛ األجهزة اإللكترونية القادرة على

لتحديد سياج جغرافي أو أكثر لمراقبة موقع الحيوانات األليفة والتواصل عند اختراق 

السياج الجغرافي ؛ أجزاء األجهزة التشغيلية وأنظمة البرامج للتعرف على الحيوانات 

ليفة ؛ أجهزة األليفة وتتبعها باستخدام البيانات المرتبطة بجهاز موصول بالحيوانات األ

االتصاالت الالسلكية الرسال الصوت والبيانات والصور والمستخدمة فيما يتصل بتتبع 

الحيونات االليفة ؛ متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء ؛ شاشات مراقبة الحيوانات االليفة، 

شاشات عرض الفيديو للحيوانات االليفة ؛ برامج الحاسوب المستخدمة في تتبع ومراقبة 

ع ونطاق أجهزة تتبع الموقع المستخدمة مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة موق

 دون غيرها 0لألشياء )آي أو تي( والواردة بالفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205395 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/93/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية واالستيراد والتصدير  -تامر رجب و شركاه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوة  -المهندسين  - 65شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  297

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 69جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 69الفئة 
 

-----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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9273059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انهوى وامى انفورميشن تكنولوجى كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  099نت انيميشن باس رقم  7فلور بيلدينج ايه  63

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

ساور مضاده للروماتيزم ) لألغراض الطبيه ( خواتم مضاده للروماتيزم )  - 69الفئة 

لألغراض الطبيه ( اساور لألغراض الطبيه اجهزة مراقبه الدهون فى الجسم لألغراض 

راقبه تكوين الجسم موازين حراره لغايات طبيه جهاز اعادة تأهيل الجسم الطبيه اجهزة م

لألغراض الطبيه اجهزة قياس النبض اجهزة مراقبه معدل ضربات القلب اجهزة 

كهربائيه لتخطيط القلب اجهزة قياس ضغط الدم الشريانى اجهزة فحص الدم اجهزة 

ختبارات لغايات طبيه الوارده تمارين بدنيه لغايات طبيه اجهزه وادوات طبيه اجهزة ا

 69جميعها بالفئه 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9272935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/97/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الية اندياناشركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين و -ايلى ليلى أند كمبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية - 70305انديا نابوليس انديانا  -ليلى كوربوريت سنتر 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة توصيل األنسولين ، أجهزة توصيل األنسولين وتحديدا المحاقن   - 69الفئة 

مسبقا ، أجهزة توصيل األنسولين تحتوى على وأجهزة توصيل األنسولين المعباة 

 69األنسولين الواردة بالفئة 
 

361263العالمة 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275727 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -د عبد الله جاد الكريم عبد الله محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة وادوات جراحيه وطبيه وطب اسنان وبيطريه ، اطراف وعيون  - 69الفئة 

او درز الجروح وجميع منتجات الفئه  واسنان اصطناعيه ، ادوات تجبير ، مواد خياطة

69 
 

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 - 079 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9202777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ت مسئولية محدودةجوين انتربرايز كو ليمتد  شركة ذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 غيونغيدونغ رو نامسا   ميون شوين غو يونغين سى غيونغى دو جمهورية  كوريا75

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

جبائر الغراض تجبيرية ضمادات جبسية الغراض تجبيرية ضمادات  - 69الفئة 

 دون غيرها 69تجبيرية العداد القوالب جبائر الصب 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سموحة للتنمية واالستثمار  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 60شقة  - 2الدور  -قسم العطارين  -حطة الرمل م -شارع ميدان سعد زغلول  67

 االسكندرية

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 69جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 69الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790793 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -انك  -شركة ال اس اي سوليوشنز  

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيويورك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمريكية الواليات المتحدة - 67507مندون رود , فيكتور , أن  واي  -فيكتور  7700

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69االجهزة واالدوات الجراحية الواردة في الفئة  - 69الفئة 
 

 360163االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790792 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/3939 

 :التسجيل سم طالبإ
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة ال اس اي سوليوشنز ، انك. 

 الواليات المتحدة االمريكية -نيويورك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 67507مندون رود , فيكتور , أن واي  -فيكتور  7700

 69 : مةالــــــات العـــفئ
 

 69االجهزة واالدوات الجراحية الواردة في الفئة  - 69الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسسست وقائمة طبقا لقوانين  -انك   -شركة ال اس اي سوليوشنز 

 الواليات المتحدة االمريكية  -ية نيويورك وال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 67507مندون رود , فيكتور , أن  واي  -فيكتور  7700

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69االجهزة واالدوات الجراحية الواردة في الفئة  - 69الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790795 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -شركة ال اس اي سوليوشنز ، انك. 

 الواليات المتحدة االمريكية -نيويورك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 67507ود , فيكتور , أن واي مندون ر -فيكتور  7700

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

مجموعة كاملة من االدوات الجراحية واالجهزة للجراحة الجائرة للحد  - 69الفئة 

 69االدني الواردة في الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

166 

 

 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ABAفى منطقة  06و  09الدور االول من المبنى االدارى الكائن فى القطعة 

 اكتوبر  0 -الصناعية 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69جميع منتجات الفئة رقم  - 69الفئة 
 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جلوبال ايجيبت  -احمد جمال عبد الرحمن ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المطرية  -لى ش الخربوط 67

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

 69المستلزمات الطبية الواردة بالفئه  - 69الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة جلوبال ميد ديكسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الجيزة  -ش محمد فاضل من شارع الهرم  3

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

حلمات , حلمات ماصة لالطفال )رضاعات( , حلمات ) حلمات لزجاجات  - 69الفئة 

ارضاع االطفال ( زجاجات ترضيع االطفال , لهايات لالطفال الرضع , مصاصة 

 دون غيرها 69طفال جميعها بالفئة السكات لال
 

-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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 طةشركة توصية بسي -شركة جلوبال ميد ديكسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الجيزة  -ش محمد فاضل من شارع الهرم  3

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

حلمات , حلمات ماصة لالطفال )رضاعات( , حلمات ) حلمات لزجاجات  - 69الفئة 

ارضاع االطفال ( زجاجات ترضيع االطفال , لهايات لالطفال الرضع , مصاصة 

 69لالطفال جميعها بالفئة  السكات
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9769690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جونسون اند جونسون 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  90022ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ، نيو جيرسى 

 المتحدة االمريكية 

 69 : المةــــــات العـــفئ
 

مثبتات الخيوط الجراحية ؛ خيوط جراحية ؛ مواد للخياطة الجراحية الواردة  - 69الفئة 

 69بالفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9257032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/3967 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قابضة لبنانية -شركة البحوث واالستثمارات والتطوير ش . م . ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيروت ,لبنان -البوشرية, مقابل مستشفي القديس يوسف , مبني نجار 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تحميص البن , جهاز تصفية القهوة , آالت القهوة الكهربائية , أجهزة  - 66الفئة 

كهربائية لالنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهي و التبريد و التجفيف و التهوية و 

 دون غيرها 66التزويد بالمياه و االغراض الصحية الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9206099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

63/63/3967 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -محمد منصور عبد الحميد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حدائق المعادى  -ة من ش أحمد زكى ش الحري 02 -البساتين 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االدوات الصحية الواردة بالفئة رقم  - 66الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275725 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ه جاد الكريم عبد الله محمد عبد الل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة لالنارة والتدفئه وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويه  - 66الفئة 

 66تجات الفئه وتوريد المياة ولالغراض الصحيه وجميع من
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -اشرف حسن إبراهيم معوض وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلسكندرية  -المنشية  -الهماميل  -شارع السيد إبراهيم 69

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 66جميع منتجات االدوات الصحيه فئة  - 66الفئة 

 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اكو ا ريما  -مصرى -فردى -وائل اشرف عيد فرج الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سيدى بشر بحرى اول المنتزة  اسكندرية-شارع مسجد الفتح  69

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 66ة الشرب فئة فالتر ميا - 66الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200027 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة نصر  -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة لالنارة و التدفئة و توليد البخار و الطهى و التبريد و التجفيف و  - 66الفئة 

 66الواردة بالفئة رقم  التهوية و االمداد بالمياة و لالغراض الصحية و جميع المنتجات

 دون غيرها
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة-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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  - OYAVبويات والدهانات الحديثة )فايو( الشركة المصرية االسبانية لل

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان  -قطاع )ك(  -62قطعة رقم 

 الشرقية   -طريق الروبيكى 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66 جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم - 66الفئة 
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  

 شركة سودانية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السودان -الخرطوم  -بناية سال سابقا  -اطع البلدية تق -ش الحرية  

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة تبريد الهواء، أجهزة إعادة تسخين الهواء، مجففات هواء ]مجففات[،  - 66الفئة 

معقمات هواء، منشآت تكييف للهواء، أجهزة تكييف للهواء، أضواء أحواض السمك، 

هربائي للطهو / طناجر ضغط كهربائية ، شوايات، دفايات مصابيح قوسية، أوتوكالف ك

فراش، أجهزة تبريد المشروبات، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية، آالت ُصنع 

الخْبـز، مواقد للمصابيح، سجاد يدفأ كهربائياً، أضواء السقف، مشعات حرارية للتدفئة 

ئية للقهوة، مكنات كهربائية المركزية، ثريات، مصابيح صينية،غاليات )أباريق( كهربا

لصنع القهوة، ملفات ]أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد[، أواني طهو 

كهربائية، مواقد طهو / أوعية طهو، أجهزة ومعدات طهو، أنابيب تفريغ كهربائية 

لإلضاءة، أضواء للغوص، أغطية شفط للمطابخ، أضواء سحرية لزينة الحفالت / سلسة 

ضواء لزينة الحفالت، مراوح ]لتكييف الهواء[، مراوح ]أجزاء من منشآت من األ

تكييف الهواء[، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، فتائل للمصابيح الكهربائية،مواقد 

نار منزلية، معدات مشكلة لألفران، أجهزة كهربائية للطهي بالبخار، دفايات كهربائية 

ية أو غير كهربائية[، أفران محمولة )مواقد(، مجمدات، للقدمين، دفايات للقدمين ]كهربائ

مجففات شعر ]مجففات[، مدافئ، سخانات للحمامات، أجهزة تسخين، أجهزة تسخين 

كهربائية، أفران الهواء الساخن، لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن، أرقام مضيئة 

ختبرات، مصابيح للمنازل، غاليات كهربائية، مواقد ]أفران[ المطبخ، لمبات للم

كهربائية، مصابيح، فوانيس لإلضاءة، مجففات كهربائية للغسيل، بصيالت مصابيح، 

بصيالت مصابيح كهربائية، أدوات نشر الضوء، أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء 

[M   أجهزة ومنشآت لإلضاءة، أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، أفران ،]

ان ميكروويف لألغراض الصناعية، مصابيح زيتية، ميكروويف ]أجهزة طهو[، أفر

مواقد زيت، دفايات أطباق، أوعية كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط، أجهزة وآالت 

تبريد، أجهزة ومنشآت تبريد، خزائن عرض مبردة، ثالجات، محمصات، أجهزة 

تحميص / صواني شوي ]أجهزة طهو[ / شوايات ]أجهزة طهو[، شوايات، مصابيح 

المة، لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز، أجهزة وتمديدات صحية، الس

أضواء كاشفة، مآخذ لألضواء الكهربائية، أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية 
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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 - 079 عدد

]للتسخين[، مواقد ]أجهزة تسخين[، مصابيح للشوارع / مصابيح قياسية، أجهزة ضغط 

يئة لإلضاءة، مصابيح األشعة فوق البنفسجية كهربائية لتحضير التورتيا، أنابيب مض

ليست لغايات طبية،منشآت وأجهزة تهوية ]تكييف الهواء[، دفايات لألسّرة، سخانات 

 66ماء، سخانات ماء ]أجهزة[، أجهزة لتدفق الماء الدوامي. بالفئة 
 

عهد مالك العالمة ت -منح الطالب حق خاص علىااللوان 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9205005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

قاسم محمد وليد ابراهيم الخالد وشركاؤة  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة  

 شركة سودانية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة تبريد الهواء، أجهزة إعادة تسخين الهواء، مجففات هواء ]مجففات[،  - 66الفئة 

ك، معقمات هواء، منشآت تكييف للهواء، أجهزة تكييف للهواء، أضواء أحواض السم

مصابيح قوسية، أوتوكالف كهربائي للطهو / طناجر ضغط كهربائية ، شوايات، دفايات 

فراش، أجهزة تبريد المشروبات، بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية، آالت ُصنع 

الخْبـز، مواقد للمصابيح، سجاد يدفأ كهربائياً، أضواء السقف، مشعات حرارية للتدفئة 

صينية،غاليات )أباريق( كهربائية للقهوة، مكنات كهربائية المركزية، ثريات، مصابيح 

لصنع القهوة، ملفات ]أجزاء من معدات التقطير أو التسخين أو التبريد[، أواني طهو 

كهربائية، مواقد طهو / أوعية طهو، أجهزة ومعدات طهو، أنابيب تفريغ كهربائية 

لزينة الحفالت / سلسة  لإلضاءة، أضواء للغوص، أغطية شفط للمطابخ، أضواء سحرية

من األضواء لزينة الحفالت، مراوح ]لتكييف الهواء[، مراوح ]أجزاء من منشآت 

تكييف الهواء[، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، فتائل للمصابيح الكهربائية،مواقد 

نار منزلية، معدات مشكلة لألفران، أجهزة كهربائية للطهي بالبخار، دفايات كهربائية 

مين، دفايات للقدمين ]كهربائية أو غير كهربائية[، أفران محمولة )مواقد(، مجمدات، للقد

مجففات شعر ]مجففات[، مدافئ، سخانات للحمامات، أجهزة تسخين، أجهزة تسخين 

كهربائية، أفران الهواء الساخن، لوازم تدفئة الحمام بالهواء الساخن، أرقام مضيئة 

د ]أفران[ المطبخ، لمبات للمختبرات، مصابيح للمنازل، غاليات كهربائية، مواق

كهربائية، مصابيح، فوانيس لإلضاءة، مجففات كهربائية للغسيل، بصيالت مصابيح، 

بصيالت مصابيح كهربائية، أدوات نشر الضوء، أجهزة إضاءة بصمامات ثنائية للضوء 

[M  أجهزة ومنشآت لإلضاءة، أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد، أفرا ،] ن

ميكروويف ]أجهزة طهو[، أفران ميكروويف لألغراض الصناعية، مصابيح زيتية، 

مواقد زيت، دفايات أطباق، أوعية كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط، أجهزة وآالت 

تبريد، أجهزة ومنشآت تبريد، خزائن عرض مبردة، ثالجات، محمصات، أجهزة 

زة طهو[، شوايات، مصابيح تحميص / صواني شوي ]أجهزة طهو[ / شوايات ]أجه

السالمة، لوازم السالمة ألجهزة ومواسير الماء أو الغاز، أجهزة وتمديدات صحية، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 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 - 079 عدد

أضواء كاشفة، مآخذ لألضواء الكهربائية، أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية 

]للتسخين[، مواقد ]أجهزة تسخين[، مصابيح للشوارع / مصابيح قياسية، أجهزة ضغط 

لتحضير التورتيا، أنابيب مضيئة لإلضاءة، مصابيح األشعة فوق البنفسجية  كهربائية

ليست لغايات طبية،منشآت وأجهزة تهوية ]تكييف الهواء[، دفايات لألسّرة، سخانات 

 66ماء، سخانات ماء ]أجهزة[، أجهزة لتدفق الماء الدوامي. بالفئة 
 

التنازل عن االرقام -االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على  -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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة العربية للمحابس ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرةشارع النزهة مصر الجديدة  630

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66االدوات الصحية الواردة بالفئه رقم  - 66الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/93/3939 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة العربية للمحابس ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع النزهة مصر الجديدة القاهرة 630

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

 66األدوات الصحية بالفئه رقم  - 66الفئة 

 
 

العالمة مرتبطة  -اللوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على ا -االشتراطات        :      

382551مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -فاتن سيد برعي خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الموسكى  -شارع بورسعيد 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

  66التكيفات بكافة انواعها الوارده بالفئه رقم  - 66الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9766360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه محدوده المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين امريكا -اينيرجيزر براندز ال ال سي 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 02676سانت لويس ميسورى  -ماريفيل يونيفير ستى دريف  522

 االمريكيه 

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه و ادوات لالضاءه و التدفئه و التبريد و توليد البخار و الطهى و  - 66الفئة 

التجفيف و التهويه و امدادات المياه و االغراض الصحيه و المصابيح الكهربائيه الوارده 

 دون غيرها 66بالفئه 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9766290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -فلو ماستر لالدوات الصحية  -محمد ربيع محمد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم المصرى  -بجوار مسجد انوار الكريم  -شارع محمود سليمان من شارع التروللى 

 القاهره   - المرج -كفر ابوصير  -

 66 : المةــــــات العـــفئ
 

  66جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 66الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9279790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

69/95/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة المعادى للتجارة والتوزيع  -حسام عبد الرحمن هاشم خليفة وشركاة 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  -ش سوق التوفيقية  65

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 63قطع غيار السيارات الواردة بالفئة رقم  - 63الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9275720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الله محمد عبد الله جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -الطالبيه  -ش محمد رفاعى  30

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 63المركبات واجهزة النقل البرى او الجوى او المائى وجميع منتجات الفئه  - 63الفئة 
 

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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9270020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -هوتشن اوتوموتيف جروب هولدنجز كو.، ال تى دى. 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهوريه  - 669977شينيانج  -دادونج ديستريكت  -دونجوانج ستريت  20رقم 

 الصين الشعبيه

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات للنقل البرى او الجوى او المائى او بواسطة السكك الحديدية ،  - 63الفئة 

سيارات ، سيارات رياضيه ، هياكل مركبات ، شاسيهات سيارات ، اثاث المركبات ، 

ريه ، محركات للمركبات البريه ، قابضات )كلتشات( للمركبات مكائن للمركبات الب

 63البرية ، لبادات مكابح السيارات ، مخمدات الصدمات للسيارات 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9209700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

67/66/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -م (  -م -ناعة والتجاره  )ششركة  واى اس ايه للص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره    -روض الفرج    -شارع ابن الرشيد  60

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

الدراجات البخارية والدراجات النارية والدراجات الهوائية والدراجات ذات  - 63الفئة 

ع الدراجات وأجزائها وقطع الغيار الغيار وأطارات محركات صغيرة وجميع أنوا

وجميع  63الدراجات بجميع انواعها واطارات السيارات بجميع انواعها الواردة بالفئة 

 63منتجات الفئة 
 

فى على حدى  Vاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9202777 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -)انترناشيونال السالمونى (   -أحمد محمد سالم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الساحل  - 0محل رقم  -شارع دوليتان  30

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 63ات الوارده بالفئة رقم قطع غيار السيار - 63الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

192 

 

 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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9200705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/90/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

ؤلفه طبقا  شركة قائمة وم -انهوي جيانجهواي اوتوموبيل جروب كورب.، ال تي دي. 

 لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -دونجليو رود ،  هيفى ، انهوى بروفيانس  670رقم 

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

حافالت كهربية؛ شاحنات؛ مساكن على هيئة مركبات؛ مركبات كهربية؛  - 63الفئة 

؛ وسائد هوائية )وسائل أمان شاحنات مغلقة ]مركبات[؛ سيارات رياضية؛ سيارات

للمركبات(؛ مركبات تعمل بالتحكم عن بعد، غير األلعاب؛ سيارات بدون سائق 

]سيارات ذاتية[؛ مرايا الرؤية الخلفية؛ محركات، كهربائية، للمركبات األرضية؛ 

محركات للمركبات األرضية؛ هياكل السيارات؛ إطارات السيارات؛ هياكل المركبات؛ 

ملحقات للمركبات[؛ سارات آلية؛ سيارات للمخيمات؛ المحاور مضخات هواء ]

 ( دون غيرها.63المستخدمة في المركبات؛ واردة بالفئة )
 

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

553503العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9795905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/63/3960 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه تاسست وقائمة طبقا لقوانين  دولة اليابان -سوبارو كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو -كو -شيبويا -ايبيسو  0-39-6

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 63السيارات و اجزائها و لوازمها الوارده بالفئة  - 63الفئة 
 

GHGSSEMeاالشتراطات        :      
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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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9790560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

60/96/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الهندسية للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض المطار سابقا 67 - 60مدينه السادات المنطقة الصناعيه االولى قطعه 

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 63جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 63الفئة 
 

222183االشتراطات        :        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 - 079 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9797500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقة السى بى سى  06و  09الدور االول من المبنى االدارى الكائنة فى القطعة 

 الجيزة -اكتوبر  0 -الصناعية 

 63 : المةــــــات العـــفئ
 

 63منتجات الفئه  - 63الفئة 
 


