
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8197190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/84/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

اى بى اس ديالوير  كوربوريشن . شركة مساهمة امريكية تاسست و قائمة طبقا لقوانين 

 والية ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية . 18540ينا ، كاليفورنيااس ماين ستريت جارد 97981

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لتدمير الحشرات ، ومبيدات الفطريات ، ومبيدات الفطريات و  - 9الفئة 

 9مبيدات األعشاب الواردة بالفئة 
 

400331االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8159970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/87/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ايجى كيم لتكنولوجيا المعامل ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع عبد الحميد بدوى  01

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9محلول تحليل كيماوى الوارد بالفئة  - 9الفئة 
 

منح الكالب حق خاص على االلوزان 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8151417 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/99/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الماندينى كوربوريشن اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زوج . سويسرا  0188’  1جوتاردستراس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات لتنظيم نمو النبات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8148701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/81/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -بيور للدهانات  -محمد الهادى محمود احمد حموده وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية . -فدان  518منطقة  910قطعة رقم  -مدينة بدر 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 (9تجات الواردة بالفئة )جميع المن - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية شركة مساهمة -شركة كيميكال بارتنرز للصناعة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 97قطعة رقم   A1العاشر من رمضان المنطقة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المواد الكيماوية الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

 EYI ASCCAS YIO االشتراطات        :      التنازل عن  بولي سكاريد ريزن   

 OAYR 033363لعالمة رقم العالمة مرتبطة با -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -كلين اب للتجاره والصناعه ) ش ذ م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع جسر السويس  15

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/95/5897 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة هندية محدودة -اس أر اف ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، سيكند فلور ، ذي دي إل إف غاليريا ، مايور باليس ،  517أند  510يونيت نمبر . 

 الهند - 998819 -نويدا لينك رود ، مايور فيهار فيز آي إيكستن ، دلهي 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعة والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافي  - 9 الفئة

وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات ، راتنج اصطناعي غير معالج ، بالستيك 

غير معالج ، أسمدة ، مركبات إخماد النيران ، مستحضرات سقي ولحام المعادن ، مواد 

، مواد دباغة ، مواد اللصق المستخدمة فى الصناعة بالفئة كيميائية لحفظ المواد الغذائية 

 9رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية محدودة -متد  اس أر اف لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، سيكند فلور ، ذي دي إل إف غاليريا ، مايور باليس ،  517أند  510يونيت نمبر . 

 الهند - 998819 -نويدا لينك رود ، مايور فيهار فيز آي إيكستن ، دلهي 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ة فى الصناعة والبحث العملى والتصوير الفوتوغرافي الكيماويات المستخدم - 9الفئة 

وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات ، راتنج اصطناعي غير معالج ، بالستيك 

غير معالج ، أسمدة ، مركبات إخماد النيران ، مستحضرات سقي ولحام المعادن ، مواد 

 ق المستخدمة فى الصناعةكيميائية لحفظ المواد الغذائية ، مواد دباغة ، مواد اللص
 

كال على حدى  A Sاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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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 - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

رد مصرى ف-المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

044363مع 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105118 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

044363مع العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 فرد مصرى الجنسية  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دينة نصر ، القاهرة ش عبد الحافظ احمد ، م 4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -كتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس الم -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  17المنطقة الثامنة بلوك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة ش عبد الحا 4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105117 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة 4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المواد الالصقه الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المكتب الفنى لالستيراد تكنو كيموكس  -ياسر فتحى مصطفى سعودى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد ، مدينة نصر ، القاهرة  4قطعة  - 17بلوك  -المنطقة الثامنة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9قه الواردة بالفئة المواد الالص - 9الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدة
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/80/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة عامة  -ركة كولورادو الممثله من طرف السيد المدير العام للشركة ش

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين المغرب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المغرب  -الدار البيضاء  -ممر االركيدي عين البع  1

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الواقية من الصدا  ومواد حفظ الخشب الدهانات و الورنيش و الالكية و - 5الفئة 

من التلف و مواد التلوين ومواد تثبيت االلوان وراتنجات طبيعية خام ومعادن في شكل 

رقائق او مسحوق الستخدام عمال الدهان وفنيى الديكور وعمال الطباعة و الفنانين 

  5وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم طلب قدم عنها 
 

    8145111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة توتو للصناعات الكيماوية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المنطقة الصناعية  -مدينة بدر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ة بالفئة رقم  جميع المنتجات الوارد - 5الفئة 
 

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

T OB   التنازل عن رسم العبوة  -على حدى
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8141951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 فرد مصرى الجنسية -دهانات وتشطيبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اول طنطا  -شارع سعد الدين عمارة السالم بملك / محمد احمد عبد الرؤوف  10

 الغربية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5جميع منتجات الدهانات الوارد بالفئة ) - 5الفئة 
 

على حدى nolاالشتراطات        :      التنازل عن لون 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8141484 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمة مصريةشركة م -ش م م  ICMشركة الصناعات الكيماوية الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابة  -طريق الوراق _جزيرة محمد _ بجوار مصنع طوب روالن 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5المعجون الوارد بالفئة   - 5الفئة 
 

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

وغيرها 431641العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8141119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -ش م م  I C Mشركة الصناعات الكيماوية الحديثة. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امبابة  -طريق الوراق جزيرة محمد بجوار مصنع طوب روالن  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5المعجون الوارد بالفئة  - 5الفئة 
 

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

وغيرها 431641مع العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب العاشر من رمضان طريق  -( قطاع ) ك ( المنطقة الصناعية 91رقم )قطعة 

 الشرقية  -الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق  -جنوب العاشر من رمضان  -( قطاع ) ك ( المنطقة الصناعية 91قطعة رقم )

 الشرقية  -الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

راطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادى االشت
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108177 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

جنوب العاشر من رمضان طريق  -( قطاع ) ك ( المنطقة الصناعية 91قطعة رقم )

 الشرقية  -الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    8109444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردى    -العالمية لالستيراد والتصدير    -نادر فؤاد صبحي بانوب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل  -اللبيني  -مسجد نور االسالم  -شارع برج يوسف  9

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5دهانات و مستلزمات دهانات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

ثرى   كال على حدى 0جى  والتنازل عن رقم    Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/95/5897 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة سكيب للكيماويات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكتوبر 0مدينة  -/ب المنطقة الصناعية الرابعة 1/9القطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5الدهانات والمعاجين الخاصة بالدهانات بكافة انواعها بالفئة رقم  - 5الفئة 
 



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بلجيكية -شركة كوبر ابل إس أيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا -وافرى   9188 -بى نى  58أفنيو فيسال 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ  -الدهانات والورنيش وطالءات اللك  - 5ة الفئ

مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنجات طبيعية خام ، معادن -الخشب من التلف  

 5فى شكل رقائق أو مسحوق للرسامين والمصممين والطابعات والفنانين بالفئة 
 

لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطا
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بلجيكا  -شركة كوبر ابل إس أيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وافرى بلجيكا 9188 -بى نى  58أفنيو فيسال 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات والورنيش وطالءات اللك مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب  - 5الفئة 

من التلف مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنجات طبيعية خام ، معادن فى شكل 

 5رقائق أو مسحوق للرسامين والمصممين والطابعات والفنانين بالفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى    OSAI CESEتراطات        :      التنازل عن االش
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8510408 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/89/5899 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فلسطينى -فرد  -فضل يحيى فضل ارحيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينةنصر  -احمد فخرى  شارع  10

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1العطور ومستحضرات التجمبل الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8574411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/81/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -النتاج العطور ومستحضرات التجميل  ساندرا -عماد عدلى عزيز جرجس 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية  -المنطقة الصناعية الثانية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1العطور فقط الوارده بالفئة   - 1الفئة 
 

 على حدةالتنازل عن مقطعى العالمة كال -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8574448 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/81/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -ساندرا النتاج العطور ومستحضرات التجميل  -عماد عدلى عزيز جرجس 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية  -المنطقة الصناعية الثانية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8574441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/81/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  - ساندرا النتاج العطور ومستحضرات التجميل -عماد عدلى عزيز جرجس 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية  -المنطقة الصناعية الثانية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1العطور فقط الوارده بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8508881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/98/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 انجلترا  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت  

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون ، الصابون الطبى ، مستحضرات التنظيف ، العطور ، الزيوت  - 1الفئة 

إزالة العرق والرائحة الكريهه ، مستحضرات العناية بالشعر ، الشامبو ، الطيارة ، مواد 

مواد تطرية الشعر ، مواد تلوين الشعر ،منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات تجميل 

غير طبية ، مستحضرات الحمام واإلستحمام ، مستحضرات العناية بالجلد ، زيوت 

ستحضرات قبل وبعد الحالقة ، وكريمات ومحاليل البشرة ، مستحضرات الحالقة ، م

الكولونيا ، مستحضرات إزالة الشعر ، مستحضرات إعطاء البشرة لون السمرة ، 

مستحضرات حماية ضد الشمس ، مواد التزيين ، مستحضرات المكياج وإزالة المكياج 

، هالميات بترولية ، مستحضرات العناية بالشفاه ، بودرة تلك ، طبقات من القطن 

، أصابع من القطن بغرض التزيين ، لفافات تجفيف مشبعة أو شبه  بغرض التزيين

مرطبه بمواد تنظيف أو محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد إزالة البقع من الوجه 

 1بالفئة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8501411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/85/5891 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 ش محدودة المسئولية -ال جى هاوس هولد اند هيلث كير ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سول كوريا -جيو  -جونج نو  -جا  5سينمنونو  15

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 -شامبوهات  -كريم تنظيف  -بارفانات  -لوسيون لبن للجلد  -أدوات التجميل  - 1الفئة 

لوسيةن للشمس  -محلول للشعر مكون من زيوت طبيعية من البارفانات  -عر غسول للش

كريم  -صابون للتجميل  -علب ماسك للتجميل  -تلوين االظافر  -طالء لالظافر  -

 -كريم للترطيب  -زيت للمساج  -شاور جيل  -جيل للحمام  -لوسيون للجسم  -للمساج 

لوسيون  -بودرة معطرة  -للمكياج  بودرة -مستحضرات الورنيش  -طالء للمونيكير 

احمر  -ظل الجفون  -لوسيون تنظيف للجلد  -فوملتنظيف البشرة  -كريم للجسم  -للشعر 

مادة الصقة لتبييض  -أقالم لتبييض االسنان  -معجون االسنان  -منظف لالسنان  -شفاه 

نان غير غسول لالس -مواد تجميل لتبييض االسنان  -غسول للفم غير طبى  -االسنان 

مستحضرات لتنعيم المنسوجات  -منظفات للمغاسل  -منظفات لغساالت االطباق  -طبى 

 والترد باى فئة أخرى  1التي تستخدم في المغاسل وهذه المنتجات تقع 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8507170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/84/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة وقائمة طبقا لقوانين  -انداسترياس وت الين ، اس . ايه دى سى . فى  

 المكسيك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المكسيك  41581زابوبان جاليسكو  -كولونيا التجر  5948افنيو التجر نو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1للشعر فى الفئة الدولية جل للشعر والشامبو والبلسم  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8517181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/89/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -اد والتصدير ايس كوزماتكس لالستير -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40شقة  - 1الدور  -ش جوهر القائد  10 -الجمالية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1مستحضرات التجميل والعطور الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

على حدة التنازل عن مقطعى العالمة كال -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8181199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية مصرية -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  - 1الطابق  -جوهر القائد  10 -الجمالية 

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

 -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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8184714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/87/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة  -ش شركة كوتى جيرمانى جى ام بى ات

 طبقا لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -ماينز  11990اى ، دى  4فورت ماالكوف بارك ، ريهاينستريس 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المواد العطرية وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8198095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري  -فرد  -أيس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40رقم الشقة  1جوهر القائد رقم الطابق  10رقم العقار 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 1مستحضرات التجميل الواردة بالفئة   - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8199181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/95/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كوين الين الدوات التجميل  -وهيب وديع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -تقسيم ثروت بعين شمس  -شارع عبد العال  97

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1أدوات تجميل بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8195950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

18/95/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -دى فهمى الشربينى رامى مج

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40رقم الشقة  -1رقم الطابق  -جوهر القائد  - 10رقم العقار  -الجمالية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

وسا  ومنظف ماعدا مستحضرات مبيض ومزيل لال 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 

 ومستحضرات تنظيف للغسيل
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8191085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/85/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -أيس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40رقم الشقة  1جوهر القائد رقم الطابق  10رقم العقار 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة    - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8191075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -زماتكس لالستيراد والتصدير ايس كو -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40شقة  -الدور الثالث  -شارع جوهر القائد  10 -الجمالية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

ن الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوا



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8190191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/84/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة  -زد دى  4 50سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد , انجلترا 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

"الصابون؛ المنظفات؛ االستعدادات التبييض؛ و االستعدادات التنظيف؛  - 1الفئة 

العطور، ماء المرحاض، المستحضرات لمرحله ما بعد الحالقه؛ كولونيا؛ الزيوت 

يه فروه الرأس و االساسيه؛ مزيالت الروائح و مضاد التعرق؛ االستعدادات لرعا

الشعر؛ الشامبو و البلسم؛ ملونات الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ معجون االسنان؛ 

غسول الفم، و ليس لالستخدام الطبي؛ االستعدادات لرعايه الفم و االسنان ؛ 

مستحضرات التجميل غير العالجيه ؛ مستحضرات التجميل غير العالجيه ؛ 

للعنايه بالبشره ؛ الزيوت و الكريمات و  مستحضرات للحمام و دوش ؛ مستحضرات

المستحضرات للبشره ؛ مستحضرات للحالقه ؛ المستحضرات لمرحله ما قبل الحالقه و 

بعد الحالقه؛ مستحضرات مزيل الشعر ؛ مستحضرات الشمس الدباغه و الحمايه من 

وليه، اشعه الشمس؛ مواد التجميل؛ المكياج و مستحضرات الزاله المكياج؛ هالميات بتر

مستحضرات العنايه بالشفاه، بودره تلك، طبقات من القطن بغرض التزيين، اصابع من 

القطن بغرض التزيين، لفافات تجفيف مشبعه او شبه مرطبه بمواد تنظيف او محاليل 

 دون غيرها 1تزيين، ماسكات التجميل، مواد ازاله البقع من الوجه الواردة بالفئة 

 

 

 
 

وغيرها 0303العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8190749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم   -شركة ارما المحدودة   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -ابينى  -سيبير سيتى  -نكستراكوم  -رج الثالث الب -الدور الخامس 

 موريشيوس

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8190055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -محمد نبيل محمد قناوى  -(  MT  GIالقناوى للتوريدات ايجى تى ام ) 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض الجولف  -اسكان المدفعية  91

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع  1نظفات الصناعية بجميع أنواعها الواردة بالفئة الصابون والم - 1الفئة 

 دون غيرها 1المنتجات الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8190107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/80/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 منشأة فردية --الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  40شقة  1شارع جوهر القائد رقم الطابق  10الجمالية رقم العقار 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1نتجات الواردة بالفئة جميع الم - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8191888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/80/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -رامى مجدى فهمى الشربينى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40شقة  1ش جوهر القائد رقم الطابق  10قم العقار الجمالية ر

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8150451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - شركة االستثمارات الصناعية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمصنع الصناعات المصرية  -  A1المنطقة الصناعية   -مدينة العاشر من رمضان 

 للمنظفات الصناعية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسيل وكي المالبس   - 1الفئة 

وصقل وجلى وكشط وإزالة االوسا  وملونات الغسيل وزهرة  ومستحضرات تنظيف

البياضات والصابون والمنظفات الصناعية والعطور والمواد العطرية والزيوت الطيارة 

ومواد التزيين ومحاليل الشعر ومستحضرات لمسك الشعر وغسول )لوشن( للشعر 

 1واصباغ الشعر ومستحضرات تجميل ومعاجين اسنان والواردة بالفئة 
 

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

وغيرها  610003بالعالمة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8118810 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/85/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة شخص واحد تاسست وقائمة طبقا  -التجميل صحة الجلد لتجارة مستحضرات 

 لقوانين االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -االمارة الشارقة  04045ص . ب 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كى مستحضرات إزالة الوان االقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل و - 1الفئة 

المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط ، أنواع الصابون والعطور 

والزيوت العطرية ومستحضرات تجميل ولوسيونات الشعر ، منظفات اسنان وجميع 

 1المنتجات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع على حدى وفى الوضع العادى 



نمية التجارة الداخليةجهاز ت  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم نها طلب قدم ع
 

    8119519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/85/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة  -ديستر يبيودورا انترناسيونال دي اليمينتاسيون اس ايه  

 طبقا لقوانين اسبانيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سا ريال الس روزاس اي دي تريبارك بارك امبري -ايه  5سي جاسينتو بينافينت 

 الس روزاس مادريد اسبانيا  50515

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازاله الوان االقمشة ومواد اخري تستعمل فى غسل وكي  - 1الفئة 

المالبس ومستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط انواع الصابون والعطور و 

ولوسيونات الشعر و منظفات اسنان وجميع الزيوت العطرية ومستحضرات تجميل 

 1المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

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

مقطع 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8114911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/84/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة  -انك  -باث اند بودي ووركس براند مانجمنت 

 الواليات المتحدة االمريكية  -بموجب القوانين المرعية فى والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المتحدة االمريكية  الواليات -  41800اوهايو  -رينولدزبورغ   -ليمتد باركواي  7

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات العناية الشخصية وتحديدا أصناف الصابون والجل للبشرة المضادة  - 1الفئة 

للبكتيريا واصناف جل االستحمام واصناف صابون االستحمام بشكل سائل او صلب او 

الجسم واصناف لوشن جل وبلسم الجسم وتحديدا أصناف الزبدة المعدة للجسم وكريمات 

الجسم ومواد فرك الجسم ورذاذ الجسم المستخدم كمزيل شخصى للرائحة وكرائحة 

مطيبة ومواد غسيل الجسم لألشخاص والمواد المولدة للفقاقيع لالستحمام وماء الكولونيا 

واصناف الصابون على شكل كريم لليدين والجسم وماء العطر وماء التواليت وكريمات 

ف لوشن اليدين واصناف صابون اليدين وبلسم الشفاه وكريم الشفاه ومواد اليدين واصنا

تلميع الشفاه واوحة مواد تلميع الشفاه وعدة المكياج المكونة من بالسم الشفاه وكريمات 

الشفاه ومواد تلميع الشفاه وزيوت التدليك والعطور ورذاذ الجسم المعطر واصناف جل 

تعطير الغرف والروائح المطيبة للسيارات والروائح الفتائل الباعثة للعطور ل -الدش 

المطيبة للغرف وعبوات تعطير الغرف ألجهزة توزيع الروائح المطيبة في الغرف 

الكهربائية وغير الكهربائية والرذاذات المعطرة للبياضات والزيوت المعطرة المستخدمة 

وزيوت تعطير المنازل  لتوليد الروائح المطيبة لدى تسخينها والرذاذات المعطرة للغرف

  1الواردة  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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8114978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/84/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية منظمة وقائمة  -انك  -باث اند بودي ووركس براند مانجمنت 

 الواليات المتحدة االمريكية  -الية ديالوير بموجب القوانين المرعية فى و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 41800اوهايو  -رينولدزبورغ  -ليمتد باركواي  7

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات العناية الشخصية وتحديدا أصناف الصابون والجل للبشرة المضادة  - 1الفئة 

كتيريا واصناف جل االستحمام واصناف صابون االستحمام بشكل سائل او صلب او للب

جل وبلسم الجسم وتحديدا أصناف الزبدة المعدة للجسم وكريمات الجسم واصناف لوشن 

الجسم ومواد فرك الجسم ورذاذ الجسم المستخدم كمزيل شخصى للرائحة وكرائحة 

مولدة للفقاقيع لالستحمام وماء الكولونيا مطيبة ومواد غسيل الجسم لألشخاص والمواد ال

واصناف الصابون على شكل كريم لليدين والجسم وماء العطر وماء التواليت وكريمات 

اليدين واصناف لوشن اليدين واصناف صابون اليدين وبلسم الشفاه وكريم الشفاه ومواد 

سم الشفاه وكريمات تلميع الشفاه واوحة مواد تلميع الشفاه وعدة المكياج المكونة من بال

الشفاه ومواد تلميع الشفاه وزيوت التدليك والعطور ورذاذ الجسم المعطر واصناف جل 

الفتائل الباعثة للعطور لتعطير الغرف والروائح المطيبة للسيارات والروائح  -الدش 

المطيبة للغرف وعبوات تعطير الغرف ألجهزة توزيع الروائح المطيبة في الغرف 

وغير الكهربائية والرذاذات المعطرة للبياضات والزيوت المعطرة المستخدمة الكهربائية 

لتوليد الروائح المطيبة لدى تسخينها والرذاذات المعطرة للغرف وزيوت تعطير المنازل  

  1الواردة  بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم ها طلب قدم عن
 

    8114171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/84/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية منظمة  -فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت  ،انك  

 وقائمة بموجب القوانين المرعية فى والية ديالوير ، الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  41800ليمتد باركواي ،رينولدزبورغ ، اوهايو 4

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات العناية الشخصية ومنتجات العطور وتحديدا ماء التواليت والزيوت  - 1الفئة 

سم ومواد العطرية ورشاشات الجسم والبخاخات المرطية العطرية  للجسم ورذاذات الج

فرك وتنعيم الجسم ومواد غسل الجسم وصابون الجسم والرغوات المعدة للجسم 

وكريمات الجسم وغسوالت )لوشن( الجسم وزيوت الجسم والمساحيق المعدة للجسم 

والمواد المولدة للفقاقيع لالستحمام وجل االستحمام وصابون اليدين وكريمات اليدين 

لعناية بالشعر ، مستحضرات السمرار البشرة وغسوالت)لوشن(اليدين ومستحضرات ا

بالتعرض للشمس ،مستحضرات اسمرار البشرة الذاتى ومستحضرات الوقاية من 

 1الشمس غير الطبية بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

57 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/87/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -واج ش.م.ع.م شركة ام

 سلطنة عمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مسقط سلطنة عمان  999مكتب بريد المركزى  187صندوق بريد 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

واع معطرات مستحضرات تجميل مستحضرات للعنايه بالشعر بمافى ذلك ان - 1الفئة 

الشامبو ولوسيون للشعر  ومستحضرات تجعيد الشعر وملونات للشعر ومواد للقضاء 

على التجعيد الدائم للشعر الصابون مسحوق التلك مستحضرات تجميليه لالستحمام 

مستحضرات زينة مستحضرات تجميل للعنايه بالبشره مزيالت الرائحه وهذه المنتجات 

  1وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/87/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركه متحده تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  -انك -فيسك اندريستريز 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه-98105ويورك ني’رامالند رود.اورانجبورج 18

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 -أقالم لتلوين الشعر -عصى لتلوين الشعر -منتجات العنايه بالشعر وتحديدا  - 1الفئة 

عصى لتلوين جذور الشعر وعالج   -فرشاة الماسكارا للشعر  -فرشاة لتلوين الشعر 

 1للشعر وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع على حدى
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/87/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

تركى   -فرد    -ال سي وايكيكي ماجازاجيليك هيز ميتليرى تيجاريت انونيم شيركيتي  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 اسطنبول / تركيا -باجسيالر  10جاديسى ,نو :  -جولبهار  -ايفرين ماهاليسي 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

جلود الحيوانات الخام او المدبوغة  -الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة  - 1الفئة 

الجلود  -جات المصنوعة من الجلود المنت -الجلود السمكية  -الجلود االصطناعية  -

محافظ  -حقائب صغيرة سفرية  -المقلدة او من المواد االصطناعية وهى حقائب السفر 

صناديق من الجلد والجلد السميك  -حقائب ظهر لحمل األطفال  -حقائب يد  -جيب 

 -ة صناديق المكياج تباع فارغ -صناديق قبعات جلدية للسفر  -لتخزين بطاقات المعايدة 

حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل تباع فارغة  -حقائب أدوات التجميل تباع فارغة 

 -محافظ جلدية  -حقائب محمولة للمستندات  -حقائب كتب  -حقائب أدوات تباع فارغة  -

 -حقائب جلدية لألوراق النقدية  -حقائب تسوق جلدية  -حقائب مدرسية  -حقائب الظهر 

اطقم الحيوانات  -السياط  -عصى الخيزران  -لشماسى مظالت شمسية وا -مظالت 

 90لجامات الخيل الواردة بالفئة  -سيور الركاب  -والسروج 
 

630333العالمة مرتبطة بالعالمة   --االشتراطات        :      التنازل عن 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8114578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/87/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمود احمد محمد النايب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع الخامس  - 5النرجس  911قطعة 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

على حدة Oاى 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مواطن من دولة بيرو  -سينزر راؤول دافيال كابريجوس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرو -ليما  -لوس اوليفوس  - 1047جى ار. هيليو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة رقم   - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مواطن من دولة بيرو  -ؤول دافيال كابريجوس سينزر را

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرو-ليما -لوس اوليفوس - 1047جى ار. هيليو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة   - 1الفئة 
 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مواطن من دولة بيرو   -فرد   -سينزر راؤول دافيال كابريجوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرو -ليما -لوس اوليفوس - 1047جى ار. هيليو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة   - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    8111809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد عالء الدين طه زكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الدقي  -احمد رشاد   -ش حسين  1

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ردة بالفئة مستحضرات التجميل الوا - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111975 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فامير فارما سيوتيكال ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -المنطة االولي  -شارع تعز  0

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

633343العالمة 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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فامير فارما سيوتيكال ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م نصر  -المنطة االولي  -شارع تعز  0

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

على حدة amredالتنازل عن درما  - 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -خميس محمد شعبان وشركاه  -شركة العلم المتحده لصناعه الصابون 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ع الجسر المتفرع من شارع الترعة البوالقية شبرا شار 5

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1و جميع منتجات الفئة  1صابون و منظفات بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الريتاج كوزماتيك  -حمود عبده السيد و شريكه م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط الجديدة - 55،  54قطعة رقم  98شارع 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المناديل الورقية المبللة و جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -فيل جود ايجبيبت  -فتحى محمد احمد عوض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -ش ميزان بسكول الحوامدية  91

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1واردة بالفئة مستحضرات التجميل ال  - 1الفئة 
 

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

OGI Bايجيبت



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -مجدى نبيه يعقوب  - ايجيبتكو للعطور ومستحضرات التجميل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  19،  18،  41،  40،  47،  45،  49،  48،  11،  10،  17الوحدات ارقام ) 

 محافظة اسيوط  -نموذج )ج ( بمجمع الصناعات الصغيرة بساحل سليم  55عنبر رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1ميع المنتجات الواردة بالفئة ج - 1الفئة 
 

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 ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يونيليفر بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زد دي المملكه المتحده الصناعيه والتجاره وتقديم الخدمات  50سي اتش 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مواد ازالة الروائح الكريهة ومواد ازالة العرق  -الصابون والعطور  - 1الفئة 

ية مستحضرات العنا -مستحضرات للحمام واالستحمام  -مستحضرات العناية بالشعر 

مستحضرات -مستحضرات للحماية من اشعة الشمس  -مستحضرات للحالقة  -بالبشرة 

 - -ومستحضرات العناية بالشفاه  -مواد التجميل ومواد ازالة مواد التجميل  -التجميل 

حشيات وقطع نسيج وفوط مسح  -حشيات وقطع من نسيج وفوط نسيج فى التزيين 

 ادون غيره 1كحملة بروائح  عطرية بالفئة
 

411133االشتراطات        :      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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده   -تشجيانغ دافيس اندستريال كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شينغوانغ نورث روود تشينغكو اندستريال زوون جيانغدونج ستريت ييوو  98نمبر 

 ستى تشجيانغ بروفينس الصين 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضر لتظليل العين ) أى -ملمع للشفاه  -اقالم الحواجب -اقالم تجميليه  - 1الفئة 

وكل هذه المنتجات وارده  -حضرات تجميلمست -طالء الشفاه-رموش مستعاره  -شادو (

 والترد ضمن فئات أخرى  1بالفئه 
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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 - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8510015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا  -شل براندز انترناشيونال ايه جى  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 سويسرا  -بار     0148  -بارييرماتى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4" الزيوت ، و الشحوم و مواد التشحيم ، و الوقود الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

ة مع العالمة مرتبط -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  33311العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8510011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا  -شل براندز انترناشيونال ايه جى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -بار  0148باريرماتى ،  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 " الزيوت ، و الشحوم  و مواد التشحيم ، و الوقود  - 4الفئة 
 

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

وغيرها   33311بالعالمة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م رققدم عنها طلب 
 

    8510014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين سويسرا  -شل براندز انترناشيونال ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -بار    0148  -باريرماتى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4زيوت ، و الشحوم و مواد التشحيم ، و الوقود الواردة بالفئة رقم " ال - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -اهلل سليمان بخيت  مصطفى عبد

 فردى -والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم لب قدم عنها ط
 

    8111941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد اهلل سليمان بخيت 

 فردى -والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

 4 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الفتح لتعبئة وبيع زيوت السيارات  -محمد حسين  اسالم حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نزله ثابت بملك / محمد حسين على حسن مركز مطاى المنيا

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4زيوت و شحوم للسيارات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب  قدم
 

    8108881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -كلين اب للتجاره والصناعه  ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مصر الجديده  -ش جسر السويس   15

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم   - 4لفئة ا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

حدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية شركة م -مجموعة سالل الخير  

 السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حى البلد مركز الكورنيش التجارى  -جده  -المملكه العربيه السعوديه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت شحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار  - 4الفئة 

) بما فى ذلك وقود المحركات ( مواد اضاءة شموع وفتائل  لألضاءه وجميع وقود 

 4المنتجات الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105719 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليبيا اويل هولدنجز ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابين موريشيوس’  75589الطابق الثانى ان جى تاور سايبرستى ’ وال ستريت 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات امتصاص وترطيب  -المزلقات  -الزيوت والشحوم الصناعية   - 4الفئة 

الشموع  -الوقود ) بما يتضمن وقود المحركات (  والمواد المضيئة  -وتثبيت الغبار 

وقود  -البنزين  -المواد المضافة غير الكيميائية لوقود المحركات  -والفتائل لإلضاءة 

زيت قطران  -زيت الخروع لالستخدامات الصناعية  -وقود المحركات  -الكتلة الحيوية 

 -مستحضرات إزالة الغبار  -الوقود الغازى  -زيت الديزل  -سوائل القطع  -الفحم 

غاز  -الوقود  -الوقود الذى أساسه الكحول  -وقود االيثانول  -مركبات امتصاص الغبار 

 -الكيروسين  -الزيوت الصناعية  -الشحوم الصناعية  -البنزين  -زيت الوقود  -الوقود 

شحوم  -ت التزليق جرافي -زيوت التزليق  -المزلقات  -ليجروين  -وقود اإلضاءة 

زيوت  -زيوت الترطيب  -الوقود المعدنى  -كحول ميثيلى  -التزليق المازوت 

البترول الخام او  -اثير البترول  -البترول  -البارافين  -غاز الوقود  -النفط  -المحركات 

الغازات المجمدة )  -زيت بذرة اللفت لالستخدامات الصناعية  -غاز المولدات  -المكرر 

 دون غيرها 4( مخاليط الوقود المبخرة الواردة بالفئة  وقود
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز  -كاسترول ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  -كيو آر   7   0ريدنج ار  جى   -يانجبورنية   -ويتشرش هيل   -تكنولوجى سنتر 

 المملكة المتحدة

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم الصناعيه مزلقات زيوت التزليق والشحوم الوقود اضافات  - 4الفئة 

مواد امتصاص االتربة تركيبات البلل   غير كيمائية للوقود مواد التزليق والتشحيم

والربط مواد االضاءه زيوت تشحيم  التروس مركبات تثبيت الغبار للكناسه زيوت 

 4للتدفئه واالضاءه الواردة بالفئة رقم 
 

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

وغيرها  403111العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8551551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/95/5880 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة فريزينيوس ميديكال كير ) اى . جى (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الشرقية -عاشر من رمضان مدينة ال - Bالمنطقة الصناعية  - 941القطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المحاليل الطبية بالفئة  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8571144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/81/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -الطالبية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1االدوية الوارده بالفئة  - 1الفئة 
 

وغيرها 633141العالمة رقم  العالمة مرتبطة مع -االشتراطات        :      
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8510179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جالكسو سميثكالين انتيلكتيوال بروبرتي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 س انجلتراجي ا 10جريت ويست رود بريينتفورد ميدليكس تي دبليو  108

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1المواد والمستحضرات الصيدالنيةوهذه المنتجات بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8181050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة ذات مسئولية -شركة أجريماتكو للزراعة 

 مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امبابة  908ب  -شارع الهرم الجيزة مصر )مركز الجزيرة العربية االدارى( ص  450

 مصر 95499

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1اللقاحات البيطرية وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8180585 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لالدوية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 18 - 40 - 40 - 41 -ب 44 -أ 44المنطقة الصناعية الثالثة قطع اراضى ارقام  

 محافظة حلوان -مدينة بدر ب ب 15 -أ 15

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1االدوية الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

613401العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8180581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 15 -أ 15 - 18 - 40 - 40 - 41 -ب 44 -أ 44المنطقة الصناعية الثالثة قطع ارقام 

 محافظة حلوان -ب بمدينة بدر 

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1االدوية الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

613401العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8181470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/99/5894 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الشركة العربية للكيماويات والعطور واالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -ش سليم االول  04

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ماءطبى لألغراض الطبية وجميع منتجات الفئة  -أغذية أطفال -أغذية طبية  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8181015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة كويتية مقفلة  -الشركة الصناعية للمنتجات الطبية ) ش م ك ( مقفلة 

 طبقا لقوانين الكويتتاسست وقائمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت 91911الصفاة  51501ص.ب 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ومواد حشو  -المستحضرات الصيدلية والصحية واغذية أطفال مرضى  - 1الفئة 

  1ومواد إبادة الحشائش والحشرات وفوط صحية بالفئة  -االسنان 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8158080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/87/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسية تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا  -كومبانى اليتيرى ايروبينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فير ، فرنسا. -سور -كوند  18018 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الغذائيه المجهزه لالستخدام الطبى ولغذاء االطفال الرضع سواغ  - 1الفئة 

لصناعه المنتجات الدوائيه لالستخدام الطبى او الطب البيطرى والغذاء والمواد الغذائيه 

لالستخدام الطبى والبيطرى والمكمالت الغذائيه للحيوانات البشريه وهى الالكتوز 

البكتيريه والسكر والحليب لالغراض الصيدالنيه والالكتوز  اوساط للمستنبتات

الغراض الصيدالنيه مواد مغذيه للكائنات الحيه الدقيقه والسكر لالغراض الطبيه وهذه 

 دون غيرها 1المنتجات وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8157481 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جونسون اند جونسون  شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  80111ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى ،

 المتحدة االمريكية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

معالجة حب الشباب وتحديدا المنظفات الخاصة بحب الشباب مستحضرات ل - 1الفئة 

 دون غيرها 1وعالجات حب الشباب والمرطبات الخاصة بحب الشباب بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

93 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8151517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أمريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى  شركة  -جونسون اند جونسون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -0111-نيوبرونزويك ،نيوجيرسى  -ون جونسن اند  جونسن بالزا 

 االمريكية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لعالج والوقايه من حب الشباب وبخاصه مستحضرات تنظيف  - 1الفئة 

ستحضرات للعنايه الدقيقه بالبشره مستحضرات ترطيب كريمات جل غسوالت م

)لوشن( مناديل مستحضرات تقشير اقنعه سوائل قابضه للبشره رغوات مستحضرات 

 1قابضه للبشره سيروم بالفئه 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة بعدم استخدام منتجات العالمة المتعارضة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8119558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/85/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست  -اس ايه   -ديستر يبيودورا انترناسيونال دي اليمينتاسيون 

 وقائمة طبقا لقوانين اسبانيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تريبارك -بارك امبريسا ريال الس روزاس اي دي  -يه ا 5سي / جاسينتو بينافينت 

 اسبانيا  -مادريد  -الس روزاس   50515

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدلية وبيطريه ومستحضرات صحية لالغراض الطبية ومواد  - 1الفئة 

ميد حمية غذائية معدة لالستعمال الطبي واغذية لالطفال  الرضع لصقات ومواد تض

مواد لدعم االسنان وشمع لالسنان ومطهرات مستحضرات البادة الحيوانات والحشرات 

 1الضارة ومبيدات الفطريات ومبيدات االعشاب وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/81/5897 

 :سجيلالت إسم طالب
 

  -ال تى دى   -كومياي كيميكال انداسترى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -طوكيو  -كو  -تايتو  -تشوم   - 9ايكينوهاتا  50 - 4

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية ومبيدات االفات ومبيدات االعشاب ومبيدات  - 1الفئة 

 دون غيرها 1فطريات بالقئة الحشرات ومبيدات ال
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -شحاتة زكريا عبد المعز عبد الرحيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة الصفا اسيوط 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1دهان للمفاصل بالفئة  - 1الفئة 
 

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

431144بالعالمة رقم
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/99/5897 

 :التسجيل بإسم طال
 

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون   -شركة ساجا فارما سوتيكالز ايجيبت 

 9109لسنة  911

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 17 - 10المنطقة الثالثة قطعة  -اكتوبر  0مدينة 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1االدوية الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على األلوان 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب  -انترفت انترناشيونال بى . فى 

 رعية فى هولندا القوانين الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هولندا  -آيه أن بكسمير   1019،  11ويم دى كورفرسترات 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مستحضرات بيطرية  الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

334633االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب  قدم
 

    8111714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية  -ابوت بوينت اوف كير انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 80148نيو جيرسى  -كوليدج رود ايست برينسيتون  488 

 االمريكيه 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكواشف )مواد( التشخيصية الطبية والمقاييس )مواد( لقياس مستويات  - 1الفئة 

التروبوتين واالختبارات التشخيصية فى المختبر لقياس الكمى لتروبوتين القلب فى الدم 

باكمله والبالزما واالختبارات التشخيصية الطبية لتشخيص وعالج احتشاء عضلة القلب 

ة القلبية واالختبارات التشخيصية الطبية للمساعدة فى تصنيف المخاطر / والنوب

للمرضى الذين يعانون من متالزمات الشريان التاجى الحادة فيما يتعلق بمخاطر نسبة 

 دون غيرها  1الوقيات الواردة  بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108710 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير -فايزر انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  98897شرق الشارع الثانى واالربعون ، نيويورك  ، نيويورك  511

 االمريكية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

صيدلية ، مستحضرات طبية و بيطرية / مستحضرات صحية مستحضرات  - 1الفئة 

لغايات طبية ، اغذية و مواد حميه معدة لالستعمال الطبى او البيطرى و اغذية للرضع 

مكمالت حمية لالستخدام البشرى و الحيوانى لصقات و مواد تضميد مواد حشو االسنان 

حيوانات الضارة ، و شمع طب االسنان ، مطهرات مستحضرات البادة الحشرات و ال

 ( دون غيرها 1مبيدات فطريات و مبيدات اعشاب الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109710 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  امريكية تالفت  بموجب قوانين  كونكتيكات -فايزر برودكتس انك 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 كونيكتيكوت الواليات المتحدة االمريكية 0148جروتون  -استرن بونيت رود 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

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

وغيرها 14313بالعالمة رقم
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105847 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش.م.م   -شركة زيتا فارما للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مدينة السادات  -المنطقة الصناعية السابعة  9 / 7914القطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ادوية بشرية الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

التنازل عن البيانات  -االشتراطات        :      التنازل عن االرقام والتنازل عن الحروف كال على حدى 

المصاحبة للعالمة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا   -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ) ايفا فارما ( 

 9115لسنة  11والقانون رقم  9117لسنة  0الحكام القانون رقم 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -سلطان سابقا متفرع من شارع ترعة المنصورية  -ش السادات  970

 محافظة الجيزة   -الهرم

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة رقم  - 1الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا  -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية ) ايفا فارما ( 

 9115لسنة  11والقانون رقم  9117لسنة  0الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -سلطان سابقا متفرع من شارع ترعة المنصورية  -شارع السادات  970

 محافظة الجيزة   -الهرم

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة رقم  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نين ديالوير شركة متحدة أمريكية تالفت وقائمة بموجب قوا  -فايزر انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 98897شرق الشارع الثانى واالربعون  ، نيويورك ، نيويورك  511

 المتحدة االمريكية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1المستحضرات الصيدالنيه لعالج السرطان الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم عنها طلب  قدم
 

    8105411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بشركاء متضامنين مؤلفة طبقا لقوانين المانيا   -ميرك ك ح أ أ   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -دارمستات  04511 -د  -فرانكفورت ستراس  518

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

مستحضرات غذائية والمكمالت الغذائية ومستحضرات ومواد صحية  - 1الفئة 

 1والمستحضرات ومواد طبية وبيطرية ومواد صيدالنية بالفئة 
 

وغيرها 4000313االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة بون فارما للمستحضرات الطبية والكيماويه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المقطم  -مباحث االموال العامة منطقة س  14بلوك  1قطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 (1ع المنتجات الواردة بالفئة )جمي - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105184 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه   -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  91شارع السودان الدور الثالث شقه  184

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ن اند هيلث الدولية لالغذية الصحية جونيوترش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -ثالث االسماعيلية  -المرحلة الثالثة  التمليك الجاهز  5شقة رقم  0عمارة 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

لمكمالت الغذائية و االغذية و بصفة خاصة ا 1كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 الطبية و البودر
 

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

العالمة كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8509151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -حنفى محمود عبد المجيد ومحمد حنفى محمود  -شركة برايز الشعلة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم محرم بك  -شارع راغب باشا   71

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ير نفيسة ومنتجات مصنوعة من معادن غ -معادن غير نفيسة وكل خليط منها  - 0الفئة 

 0الواقعة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8509150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -د حنفى محمود حنفى محمود عبد المجيد ومحم -شركة برايز الشعلة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم محرم بك  -شارع راغب باشا   71

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ومنتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة  -معادن غير نفيسة وكل خليط منها  - 0الفئة 

 دون غيرها 0الواقعة بالفئة 
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8158171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/87/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة النيل للمشروعات والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الثانى مركز المدينة التجمع الخامس علىشارع التسعين  بالقطاع 509قطعة رقم 

 بالقاهرة الجديدة القاهرة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفسية وكل خليط منها مواد بناء معدنية مبانى متنقلة معدنية مواد  - 0الفئة 

فيسة معدنية لخطوط السكك الحديدية حبال واسالك غير كهربائية من معادن غير ن

مصنوعات حدادة خردوات معدنية صغيرة مواسير وانابيب معدنية خزائن حفظ الوثائق 

واالشياء الثمينة منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسة غير واردة فى فئات اخرى 

 دون غيرها 0خامات معادن وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق خاص على -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8151418 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -توولستريم ليمتد   

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتش زد المملكة  0  55ندارى واى لوفتون ترادينج استات  يفيل سوميريست بى ايه باو

 المتحدة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 -المبانى المعدنية المتنقلة  -مواد البناء المعدنية  -المعادن الشائعة وسبائكها  - 0الفئة 

صنوعة من المعادن الكابالت واالسالك الم -مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية 

 -انابيب من المعدن  -اشياء صغيرة معدنية  -تجارة الحديد  -الشائعة غير الكهربائية 

 -خزائن منتجات مصنوعة من المعادن الشائعة غير المدرجة فى الفئات االخرى 

 -مقبس مسامير غطاء الراس  -الكابالت واالسالك المشتركة  غير كهربائية   -خامات 

مسامير ) بما  -قطع الخشب ) اداة لقط الخشب (  -اجهزةللقط  -من المعدن صناديق اداة 

ومسامير الخشب ( االقفال  -والتنصيت على الذات  -والخيوط  -فى ذلك الحفر الذاتى 

 -خطوة البراز  من المعدن  -الساللم المعدنية  -ساللم معدنية   -واالقفال  والمفاتيح 

 دون غيرها 0ذكورة  اعاله  بالفئة التجهيزات والملحقات للسلع الم
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109188 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساندفيك أنتليكيتشوال بروبيرتى ايه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -ساندفيكين   09099

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن الشائعة وسبائكها والمنتجات والمواد المصنوعة منها بما يتضمن  - 0الفئة 

االسالك واالشرطة والشرائط والقضبان واالنابيب وشبكات االنابيب والمواسير 

واأللواح والصفائح والرقائق ، الخزف الفلزى ومسحوق المعادن وكربيد السيلكون 

، المنتجات المصنوعة من المعادن الشائعة غير الواردة ضمن والمواد ثنائية المعدن 

 فئات أخرى
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105818 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الطيب للتجارة والتنمية  -اسامه حسن أحمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -ش النبوى  1

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

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

ادىعناصر العالمة كال على حدة وفى الوضع الع
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة صينية  -ةةليمتد -هوافون جروب كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تشجيانغ  -زوون رويان ايكونوميك ديفيلو بمنت  -كايفاكو روود  - 9000نمبر 

 الصين 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المنيوم ، معادن غير مشغولة او نصف مشغوله ، سبائك من معادن غير نفيسة  - 0الفئة 

، رقائق المنيوم ، سبائك المنيوم ، مواسير معدنية ، مواد معدنية للسكك الحديدية ، 

رجية معدنية وكل هذه المنتجات صفائح معدنية ، الواح وصفائح معدنية ، ستائر خا

 وال ترد ضمن فئات اخرى  0واردة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105171 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردى  -عالء صابر كامل محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -منشأه ناصر  -شارع التجارى الدويقه  10ماليه الج

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات المعدنية الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

الحرف في 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -الرحمة لتشغيل المعادن  -صبحى عبد العادى حسين مخلوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قاهرةال -الجمالية  -م . ناصر  -الدويقة  -ش اوالد مخلوف التالتات 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة ) - 0الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -الرحمة لتشغيل المعادن  -صبحى عبد العادى حسين مخلوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجمالية  -م . ناصر  -الدويقة  -ش اوالد مخلوف التالتات 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0لومنيوم الواردة بالفئة )منتجات اال - 0الفئة 
 

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

التجارى 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8181471 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -لعايدى وشركائها فاطمة محمد حسن ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  0 - 0الدور الثانى مكتب  1برج  -أبراج العالمية  -المحور المركزى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7المحركات والمكائن والمواتير والطلمبات الغاطسة الواردة من الفئة  - 7الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج        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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8151419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -توولستريم ليمتد 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتش زد ،  0  55باوندارى واى ، لوفتون ترادينج استات ، يفيل ، سوميريست بى ايه 

 المملكة المتحدة

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات اآلالت؛ الموتورات والمحركات )باستثناء المركبات البرية(؛ مكونات  - 7الفئة 

ناء المركبات البرية(؛ األدوات الزراعية األخرى من ناحية اقتران ونقل األجهزة )باستث

تشغيلها، حاضنات للبيض، أدوات الطاقة؛ مفتاح الربط، (بما في ذلك الشقاطة، مأخذ، 

الصنبور ومفاتيح الربط عزم الدوران( مجموعات المقبس، مفاتيح ربط مأخذ، الشدات 

لحام الحديد )بما في ذلك غاز  مأخذ، مآخذ، ومفاتيح المسمار المقبس، غطاء الرأس، و

تعمل، ودرجة الحرارة التي تسيطر عليها الغاز و / أو الكهرباء(، معاول والسكاكين، 

سكين شفرات، مناشير، مناشير يدوية، مناشير يدوية تعمل بالكهرباء ، والمشابك، 

اله؛ والرذائل، المفكات؛ لقم الثقب، أجزاء، والتجهيزات والملحقات للسلع المذكورة أع

المفكات الكهربائية، ّاالت التسطيح، وفرش )أدوات الماكينة(، والرافعات عربة 

سيارة)آالت( والرافعات وآالت الرش، وكباسات الطاقة الكهربائية ساندرز 

واالكسسوارات أداة السلطة، والتدريبات، والمطاحن، والموجهات، التركيب، تمزيق 

عمال النظافة، لحام، و شحذ شفرة، قادين،  الورق، والمناشير، قطع البالط، والفراغ

بريمة األرض، الضغط غساالت ومضخات المياه ومولدات الكهرباء وهذه المنتجات 

 دون غيرها 7واردة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/87/5890 

 :لالتسجي إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -جى ام اس لالستيراد والتوكيالت التجارية  -على احمد محمد احمد 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -  50بلوك   -مدينة نصر  -ش الفريق على عامر 94

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 (7مكانس كهربائية بالفئة ) -خالطات كهربائية  - 7الفئة 
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111117 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/80/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد    -امير يونان جرجس تاوضروس   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 .القاهرة  -القاهرة الجديدة  -ثان  1عمارة  97مجموعة  -مدينة الرحاب 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7السيور  الواردة بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8145000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/99/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد عتش وشريكته  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم دسوقى  -بملك سيد سالم المناخلى  -متفرع من ش زغلول  ش زاوية البحراوى

 كفر الشيخ

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8118119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اعات الهندسية شركة العربي للصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -شارع جزيرة بدران شبرا قسم روض الفرج  7

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 
 

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

الحروف كل على حدى وفى الوضع العادى
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد اهلل سليمان بخيت 

 فردى -تجارية والتوكيالت ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

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

كال على حدى  GORUYRO  S BAجينيون بارتس 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد اهلل سليمان بخيت 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الصالحية الجديدة ملك سمرى  -المنطقة الصناعية الثانية  109 - 108ة رقم قطع

 منصور احمد ابراهيم وشركائة الشرقية

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

ازل عن مقاطع التن -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

العالمة كال على حدة وعن رسم الكرة االرضية
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد اهلل سليمان بخيت 

 فردى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

الب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج \االشتراطات        :      منح الط
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد اهلل سليمان بخيت 

 مصرى الجنسية  -فردى  -والتوكيالت التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الشرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

 7 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -كلين اب للتجاره والصناعه  ش.ذ.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مصر الجديده   -ش جسر السويس   15

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشترا
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ويلكو ريتايل ليمتد 

 الصين دولة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أى 1   08جاى كاى هاوس روباك واى مانتون وود ووركسوب نوتينغهامشاير اس  

 جى   المملكه المتحده 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت وعدد اليه ومحركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات البريه (  - 7الفئة 

دار باليد ( أجهزة تفقيس البيض االت بيع اتوماتيكيه وجميع معدات زراعيه ) عدا ما ي

  7المنتجات الوارده بالفئه 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ين دولة الصينشركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوان-جاك سونج ماشين كو ال تى دى     

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -تشيانغ بروفينس  -تازهو سيتى  -ديستركه  -جياوجيانغ  -ايربورت  رود  91

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ماكينات الخياطة , االت ثني و طي مرافق قدمية لماكينات الخياطة , طاوالت  - 7الفئة 

النسيج , االت كي , االت درز , اجهزة اقالع للمحركات و اله الخياطة , االت لصناعة 

 دون غيرها 7المكائن , المحركات بخالف المركبات البرية , االت قص االقمشة بالفئة 
 

وغيرها 016431االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كورية مساهمة  -ال جى الكترونيكس انك . ، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوريا  -  918-759 -سؤول   -جو  -يونجدينجبو  -دايرو  -يوى  950

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ية ، غساالت الصحون األوتوماتيكية ، المكانس آالت غسيل المالبس الكهربائ - 7الفئة 

الكهربائية ، أالت العناية بالمالبس لالستخدام المنزلي ، األجهزة الكهربائية للعناية 

بالمالبس لالستخدام المنزلي ، الخراطيم للمكانس الكهربائية ، األكياس للمكانس 

النافخات الدوارة  الكهربائية ، المكانس الكهربائية على شكل عصى ، الريوطات ،

الكهربائية ، مضخات الهواء المضغوط ، الضاغطات الدوارة ، الضاغطات للثالجات ، 

المجففات الدوارة )غير المسخنة( ، الخالطات الكهربائية لالستخدامات المنزلية ، 

المكانس الكهربائية الربوطية ، معدات الطعام الكهربائية ، المنظفات باستخدام البخار 

دامات المنزلية ، المكانس الكهربائية المحمولة باليد ، المكانس الكهربائية لالستخ

 دون غيرها . 7لمفارش األسرة  الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير شهره  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 91ش السودان الدور الثالث شقه  184

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة امريكا  -دابليو أتش دابليو جروب إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  04989ساوث ، سالت ليك سيتى ، يوتا ،  088ويست  448

 ية االمريك

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7الواح منخلية )غربالية( تستخدم كجزء من االت لفرز المواد 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

ساهمة  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا شركة م  -ال جى اليكترونكس انك  

 الجنوبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ، سيول  ، جمهورية كوريا الجنوبية  -دايرو ، يونجديونجيو  -، ييووى  950

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت ادارة غساالت المالبس الكهربائية غساالت صحون اليه مكانس كهربائية  - 7الفئة 

مالبس لالغراض المنزلية خرطوم للمكانس الكهربائية اكياس للمكانس الكهربائية  

مكانس كهربائية من النوع ذات العصا الروبوتات منافيخ كهربائية دوارة مضحات 

الهواء المضغوط )مضخات تدار بالهواء المضغوط ( ضاغطات دوارة ضاغطات 

خالطات كهربائية لالغراض المنزلية مكانس  للثالجات مجففات دوارة ) غير مسخنه(

كهربائية روبوتية )اليه( محضرات طعام كهربائية )كيشن ماشين( منظفات البخار 

 7لالغراض المنزلية مكانس كهربائية تحمل باليد مكانس كهربائية للفراش 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 - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كورية مساهمة    -ال جى اليكترونيكس انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جمهورية  كوريا  918 - 759جو ، سؤول ،  -دايرو ، يونجدينجيو  -، ييووى  950

 الجنوبية 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

المكانس  -غساالت الصحون االوتوماتيكية  -المالبس الكهربائية االت غسيل  - 7الفئة 

األجهزة الكهربائية للعناية  -آالت العناية بالمالبس لالستخدام المنزلى  -الكهربائية 

االكياس للمكانس  -الخراطيم للمكانس الكهربائية  -بالمالبس لالستخدام المنزلى 

النافخات الدوارة  -الروبوطات  -عصى المكانس الكهربائية على شكل  -الكهربائية 

 -الضاغطات للثالجات  -الضاغطات الدوارة  -مضخات الهواء المضغوط  -الكهربائية 

 -المجففات الدوارة ) غير المسخنة ( الخالطات الكهربائية لالستخدامات المنزلية 

خدام البخار المنظفات باست -معدات الطعام الكهربائية  -المكانس الكهربائية الروبوطية 

المكانس الكهربائية  -المكانس الكهربائية المحمولة باليد  -لالستخدامات المنزلية 

 لمفارش االسرة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8194918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/85/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة محدودة -شركة نزيه التجارية ش م م 

 لبنان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان  -بيروت  -شارع عفيف الطيبي  -بناية الندمارك 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد وأدوات يدوية ) تدار باليد ( أدوات القطع المستعملة على المائدة ، أسلحة  - 0الفئة 

 (0، وجميع منتجات الفئة ) بيضاء ، شفرات حالقة
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8147107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/85/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ري الجنسيةمص -فرد  -سعيد محمد رؤوف عبد الرؤوف أبو العنين السالب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -المنصورة اول  -شارع بورسعيد امام مدرسة جاد الحق 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 

 
 

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

s   اس  وعنsemmn   استيل في الوضع العادى
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105418 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة هشام احمد فرغلى وشريكيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرةالقا -المعادى  -دجلة  511شارع  95

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



داخليةجهاز تنمية التجارة ال  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :لالتسجي إسم طالب
 

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

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  0دويه بالفئه اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد الي - 0الفئة 

 غيرها
 

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

وغيرها 033161مع العالمة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101855 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  0بالفئه  اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه - 0الفئة 

 غيرها
 

وغيرها 033161العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101814 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -التوريدات العمومية ستار لالستيراد والتصدير و -شركة محمد احمد على وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  1

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  0اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 0الفئة 

 غيرها
 

وغيرها 033161مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101981 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية  -مؤسسة اضواء دوس للتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  - 95041رمز بريدى  -رحمة  شارع بشير بن -حى العمل  -الرياض  7788

 العربية السعودية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مكائن حالقة لالستخدام االدمى بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8579818 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

91/85/5895 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قطرية ذات مسئولية محدودة -ميزة كيو أس تى بى  ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة قطر  -الدوحة  1051ص.ب 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ال أو نسخ الصوت أو األجهزة واألدوات العلمية ، أجهزة تسجيل أو إرس - 1الفئة 

الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص تسجيل ، معدات وأجهزة الحواسب 

 لمعالجة البيانات ، 

أجهزة تشغيل األقراص المدمجة ، أقراص مدمجة ، برامج ألعاب الحاسوب ، لوحات 

مفاتيح ألجهزة الحاسوب ، ذاكرات حاسوب ، برامج مسجلة لتشغيل الحاسوب ، أجهزة 

حقة بالحاسوب ، برامج حاسوب مسجلة ، برامج حاسوب )برمجيات قابلة للتنزيل( ، مل

برمجيات حاسوبية )مسجلة( ، أجهزة حاسوب ، طابعات تستخدم مع أجهزة الحاسوب ، 

وسائط تخزين بيانات مغناطيسية ،وسائط تخزين بيانات بصرية ، وسائط تخزين بيانات 

ألجهزة الحاسوب ، شاشات عرض )أجزاء مغناطيسية ، وحدات أشرطة مغناطيسية 

الحاسوب( ، برامج مراقبة )برامج الحاسوب( ،معدات معالجة البيانات ، أجهزة ملحقة 

بالحاسوب ، أجهزة معالجة البيانات ، أجهزة إزالة التمغنط لألشرطة المغناطيسية ، 

فئة أجهزة بينية )ألجهزة الحاسوب( ، أجهزة حاسوب شخصية صغيرة ، وجميعها بال

(1) 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8515079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/81/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -محمد حسام الدين محمد ابو زيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيزة -الدقى  -جده  -شارع  98

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1النظارات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها في مجموعها
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8187151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/81/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انك ، شركة امريكية متحدة -مانجمنت فيكتورياز سيكريت ستورز براند 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 41800فور ليمتد باركواى ، رينولدزبورج ،اوهايو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

النظارات واالكسسورات وخاصة النظارات الشمسية وعلب النظارات شنابر  - 1الفئة 

افظ وعلب للعدسات الالصقة ، اغطية حماية وعلب للتليفونات الخلوية ، النظارات ، حو

أجهزة الكمبيوتر المحمولة ) الالب توب ( والتابلت ) األجهزة اللوحية ( والعبات 

وسائط محمولة ، حوافظ او جرابات للتليفونات الخلوية والتابلت ) األجهزة اللوحية ( 

 دون غيرها 1والواردة 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 - 149عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8180549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/98/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة -فيكتورياز سيكريت ستورز براند مانجمنت ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المتحدة االمريكية، الواليات  14800فور ليمتد باركواى ، رينولدزيونج ، اوهايو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

جرابات او حوافظ للتليفونات الذكيه )سمارت فون ( واألجهزة اللوحيه  - 1الفئة 

 دون غيرها 1)التابلت( والسماعات وجميع المنتجات الواردة 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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8191145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان -ماكيتا كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان 440 - 0185 -شى ، ايش  -شو ، انجو  -سوميوشى   1 - 99 - 0

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات ، أجهزة استقبال السلكية ، وقطع غيار ، لوازم ، بطاريا ، شواحن  - 1الفئة 

 دون غيرها 1وإكسسوارات والملحقات لذلك وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 

631411العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8119701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/81/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش . ذ . م  -مجموعة مصر الشرق االوسط  وافريقيا لحلول وتكنولوجيا الطاقة جيمتسك 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -. م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  - 00ش عبد الحميد نافع من ش  18

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال أجهزة المراقبة ، الحريق ، السرقات و  17صيانة وتركيب بالفئة  - 1الفئة 

 1األبواب االلكترونية الواردة بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8115401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/81/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين ميتشيجن شركة م -جينتيكس كوربورايشون 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  41404ان سينتينيال اس تى زيالند ميتشيجن 088

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

شدة الضوء الداخلية أنظمة الكترونية في المركبات البرية لمرايا خفض  - 1الفئة 

والخارجية وشاشات عرض واالت التصوير وللتحكم في األضواء االمامية للمركبات 

 1البرية وهذه المنتجات واردة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117810 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/80/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا  -نسبيكشن تكنولوجى ، انك انتروسيف ا -نان 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية فيرجينيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 58900الدبروك درايف دولس ، فرجينيا  51819

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ف عن المعادن اجهزة رادار  وهى رادار قياس االرض اجهزة اجهزة الكش - 1الفئة 

رادار وهى مستشعرات رادار  تخترق االرض اجهزة رادار وهى مصفوفات رادار 

تخترق االرض  برمجيات الحاسوب للكشف عن المتفجرات برمجيات الحاسوب تضم  

الجسام المدفونة الحلول الحسابيه التلقائية  لتحديد  الهدف التى ستخدم  لكشف وتحديد ا

دون تدخل من االنسان اجهزة وبرمجيات الحاسوب  لمراقبه وادارة  اجهزة كشف 

وتحديد مكان العبوات الناسفة ومراقبة هذه االجهزة عن بعد وتخصيصها والتواصل  

 دون غيرها 1معها وهذة المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن رسم القرش فى الوضع العادى -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/80/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية قائمة طبقا لقوانين الصين -هواى تيكنولوجيز كو ،ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ادارة هواى تيكنولوجيز كو ،ليمتد .بانتيان ،لونجانج ديستريكت ، شينزهين مبنى 

 الصين   

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

هواتف ذكية، هواتف محمولة، نظارات ذكية، أجهزة ذكية ُترتدى حول  - 1الفئة 

المعصم )تحاكي عمل ساعات اليد(، أفالم )مهيأة كواقيات خاصة لشاشات الحواسب 

لية(، أجهزة تتٌبع نشاط )ُترتدى حول المعصم(، معدات تصوير ذاتي على هيئة قائم اآل

ُيحمل باليد خاص لحمل كاميرات التصوير، أجربة للهواتف الذكية، علب خاصة 

للهواتف الذكية، أفالم )مهيأة كواقيات خاصة لشاشات الهواتف المحمولة(، هواتف 

الت ]أجهزة لمعالجة البيانات[، أجهزة مزودة بخاصية تصوير وتسجيل تلفزيوني، وص

المودم )تستخدم لبدء االتصال فيما بين أجهزة الكمبيوتر(، أجهزة استقبال ترددات 

السلكية، خزائن لمكبرات الصوت، أجهزة استقبال سمعية وبصرية، شاشات عرض 

تليفزيونية، معدات اتصال شبكية، جلب خاصة بأجهزة الحاسب اآللي المحمول، 

كهربائية، مصادر طاقة للهواتف المحمولة )بطاريات قابلة العادة الشحن(،  بطاريات

حواسب آلية لوحية، حواسب آلية محمولة، المكونات المادية في الحاسبات اآللية، مواد 

سمعية قابلة للتحميل، نشرات إلكترونية قابلة للتحميل، صور )مواد بصرية( قابلة 

]بطاقات ذكية[، لفائف أفالم األلعاب التليفزيونية،  للتحميل، بطاقات ذات دوائر متكاملة

بطاقات ذكية، آالت تصوير ]تصوير فوتوغرافي[، أجربة خاصة للحواسب اآللية 

المحمولة، سماعات رأس، سماعات أذن، سدادات األذن )أجهزة(، أجهزة تليفزيونية، 

مية، أجربة أجهزة إرسال الصوت، آالت تصوير وتسجيل تليفزيونية، أطر للصور الرق

قابلة للحمل خاصة بالهواتف المحمولة، ألواح مفاتيح الحاسبات اآللية، الفأرة ]أداة 

معالجة البيانات[، أجهزة المودم )تستخدم لبدء االتصال فيما بين أجهزة الكمبيوتر(، 

أغلفة للهواتف، مشغالت وسائط سمعية محمولة، بطاقات مغناطيسية مشفرة للتعريف 

معصم(، ُعدد لقياس المسافات )عبر عّد الخطوات(، أجهزة المراقبة )ُترتدى حول ال

 ( دون غيرها81الكهربائية، أدوات وعدد للقياس )قابلة لالرتداء حول المعصم( بالفئة )

 
 

وغيرها 003134العالمة مرتبطة مع العالمة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -شركه فوصيل جروب انك  

 الواليات المتحدة االمريكية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 71808اس ريتشارد ستون ،تكس-اس ، سنتر اكسبر سواى   189

 االمريكية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات الذكية، أجهزة اتصال ال سلكية تضم وظائف االتصال عن بعد  - 1الفئة 

للسماح بنقل ملفات النصوص والبيانات والصوت والصورة والفيديو، أجهزة تتبع 

بدنية يمكن ارتداؤها، أجهزة تتبع النوم النشاطات يمكن ارتداؤها، أجهزة تتبع اللياقة ال

يمكن ارتداؤها، أجهزة مراقبة الكترونية تحتوي على أجهزة معالجة دقيقة وأجهزة قياس 

السرعة لتحديد وتخزين وإعداد التقارير والرصد وتحميل وتنزيل البيانات والمعلومات 

محمول القابلة للتنزيل ألغراض اللياقة البدنية والتدريبات البدنية الشخصية، تطبيقات ال

وبرمجيات للساعات الذكية وأجهزة المحمول لمعالجة ومراجعة وتعديل البيانات لتمكين 

المستخدمين من التحكم في العرض والمعلومات المتاحة من األجهزة، أجهزة استشعار 

يمكن ارتداؤها ألغراض اللياقة البدنية والتدريبات البدنية الشخصية لجمع البيانات 

يومترية وأيضا بما في ذلك شاشات العرض تباع كوحدة، أجهزة إلكترونية متعددة الب

الوظائف تقوم بقياس وتتبع وتحليل، وعرض وتحميل ونقل البيانات المتعلقة بالنشاط 

البدني، واللياقة البدنية، والنوم والصحة العامة، تطبيقات برامج  أجهزة المحمول 

ياس وتتبع وتحليل وعرض وتحميل ونقل البيانات وتطبيقات برامج أجهزة الحاسوب لق

المتعلقة بالنشاط البدني واللياقة البدنية والصحة العامة التي تم نقلها عن طريق أجهزة 

الكترونية متعددة الوظائف أو ملحقات )اكسسوارات( يمكن ارتداؤها من قبل 

ط البدني واللياقة المستخدمين، وتقوم بتوفير الوصول لمجتمع يقوم بالتركيز على النشا

البدنية والصحة العامة عبر االنترنت، تطبيقات برامج  أجهزة المحمول وتطبيقات 

برامج أجهزة الحاسوب تتيح للمستخدم إعداد وظائف أجهزة تتبع األنشطة التي يمكن 

 .1ارتداؤها والساعات الذكية والتحكم بها وهذه المنتجات واردة بالفئة 
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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 - 149عدد 
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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 - 149عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8118115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة القاهرة -شارع جزيرة بدران شبرا قسم روض الفرج  7

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

الحروف كل على حدى وفى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

157 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117755 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/98/5897 

 :التسجيل طالب إسم
 

ذات مسئولية محدودة   -الشركه الوطنيه لصناعه معدات مكافحه الحريق ش م ح 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحده -جبل علي  -دبي  97894ص ب 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 1الفئة 

الفوتوغرافى والسينمائى واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة 

والمراقبة ) االشراف ( واإلنقاذ وأدوات لوصل او فتح اوتحويل او تكثيف والتعليم 

الكهربائية وأجهزة تسجيل او ارسال او نخ  الصوت أجهزة تنظيم او التحكم في الطاقة 

أقراص  -أقراص مدمجة  -أقراص تسجيل   -او الصور  حامالت بيانات مغناطيسية 

اليات لألجهزة التي تعمل بقطع  -فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية 

رامج كمبيوتر  أجهزة معدات معالجة البيانات  أجهزة الكمبيوتر  ب -االت حاسبة  -النقد 

  1إطفاء الحرائق  وجميع المنتجات بالفئة 
 

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

431136بالعالمة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8117195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست   -شركة كولين مانوفاكتورينج كو ، ال تى دى   

 وقائمة طبقا لقوانين تايوان  ،  الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تايوان   -، مين شين اى . ار دى ، تايبى  1، اس اى سى  950أف ال ، أن او  99  

 الصين 

 1 : المةــــــالع اتـــفئ
 

برامج  كمبيوتر مسجله مشفرات مغناطيسيه قارئات ) معدات معالجه بيانات   - 1الفئة 

بطاقات ذكيه لبادات الفأره مشغل ومضى لناقل تتابعى  -بطاقات الدارات المتكامله  -( 

 مشترك تطبيقات برمجيات الكمبيوتر القابله للتنزيل انسان الى بذكاءاصطناعى مساطر

انزالقيه عدادات مؤشرات الكميه مساطر لوحات اشارات مضيئه او ميكانيكيه مرسالت 

اشارات الكترونيه اجهزة اتصال داخلى اجهزة كهربائيه للتحكم فى االشارات عن بعد 

اجهزة مراقبه الكترونيه اجهزه قياس اجهزة توجيه اليه للمركبات تاكومتر ) اجهزة 

كهربائيه لوحات دارات مطبوعه صناديق توزيع  قياس السرعه الزاويه ( محاثات

كهربائيه مفاتيح كهربائيه وحدات توزيع كهرباء لوحات تحكم كهربائيه اجهزة تنظيم 

 1الحراره صناديق تحكم كهربائيه الالت الخياطة بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  امريكية قائمة ومنظمة طبقا لقوانين امريكا -كروس ماتش تيكنولوجى إنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 11498بالم بيتش جاردنز فلوريدا  1889أرسى أية بويليفارد سويت 1118

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كافة االجهزة  -ماسحات ضوئية  -ت حاسوب برمجيا -أجزاء الحاسوب  - 1الفئة 

برامج حاسوبية الستخدامها في التعرف االلكتروني علي  -لتحديد الهوية و التوثيق 

انظمة و اجهزة الوصول  -اجهزة خدمات بنكية  -التجارة االلكترونية و التحقق منها 

 1عن بعد و الواردة بالفئة 
 

033311تبطة بالعالمة رقم  االشتراطات        :        العالمة مر
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111147 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مؤلفة طبقا لقوانين  -ماكدونالدز انترناشيونال بروبرتى كمبانى ليمتد 

 والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية91080ليتل فولز دريف ، ويلمنجتون ، ديالوير  519

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

منشورات قابله للتنزيل الكتب االلكترونية اشرطة الفيديو االلعاب والتسجيالت  - 1الفئة 

دون  1الفئة الموسيقيه االلكترونية تطبيقات وبرامج للجوال قابله للتنزيل الواردة ب

 غيرها
 

013331العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  sedatoالتنازل عن  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108814 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -رك اند تيكنولوجى كو ، ال تى دى شركة شينزهين كينهاى باتوكسون نيتو 

 ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رود كينهاى شينجانج كو ورك ديستريكت شينزهين  9كيانوان 9بيلدينج ايه ان او  589

 الصين  -جوانجدونج 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

فأره ولوحات المفاتيح  -شواحن بطاريات السلكيه ادوات ملحقه بالكمبيوتر  - 1الفئة 

اشرطه ذكيه اجراس ساعات توقيت مقياس الكترونى هواتف نقاله  -الخاصه بالكمبيوتر 

سماعات مكبرات صوتيه كاميرات رياضيه مقياس حراره الطعام التلسكوبات اقنعه 

حيوانات عدسه المحمول حوامل الهواتف الغوص بطاريات  طوق الكترونى لتدريب ال

 1النقاله اجهزه الضوضاء البيضاء الوارده بالفئه 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

وقائمة طبقا  شركة ذات مسئولية محدودة تأسست -ديسكفرى كومينكيشيونز إل إل سى 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 58198وان ديسكفرى بليس ، سيلفر سبرينج ماريالند ، 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

البصرية المسجلة سلفا، وأشرطة الفيديو، وأشرطة  -التسجيالت السمعية  - 1الفئة 

وأقراص الفيديو، واألقراص المدمجة، وأقراص الفيديو الرقمية، وبرامج الفيديو، 

الوسائط المتعددة المسجلة على أقراص مدمجة للقراءة فقط، وجميعها تتضمن مواضيع 

ذات أهمية إنسانية عامة؛ ألعاب التعلم اإللكترونية في طبيعة البرمجيات لعبة إلكترونية 

عاب الكمبيوتر؛ برامج األلعاب اإللكترونية؛ تحميل ألغراض تعليمية. ألعاب الفيديو؛ أل

نغمات الرنين، والرسومات، ، الحلقات المتحركة، رنين الفيديو وشاشات الرسوم 

المتحركة عبر اإلنترنت واألجهزة الالسلكية. نظارات شمسيه؛ وسائل االعالم الرقمية و 

سجلة سلفا، ونصوص هي مقاطع فيديو مسجلة مسبقا قابلة للتحميل، ومقاطع صوتية م

ورسومات محفوظة في حواسيب شخصية إلكترونية وأجهزة السلكية محمولة، تضم 

جميعها مواضيع ذات أهمية إنسانية عامة؛ المحتوى السمعي والبصري القابل للتحميل 

والمرئي والمسموع عن طريق شبكات الحاسوب واالتصاالت التي تتضمن برامج 

من مواضيع ذات اهتمام إنساني عام؛ برامج حاسوبية تلفزيونية وتسجيالت فيديو تتض

الستخدامها في تجهيز وتحويل واستقبال وتنظيم وتالعب وتشغيل واستعراض 

واستنسا  وتدفق المحتوى السمعي والبصري والوسائط المتعددة بما في ذلك النصوص 

مواضيع  والبيانات والصورة والصوت والفيديو والملفات السمعية البصرية التي تتضمن

ذات أهمية إنسانية عامة؛ وبرامج حاسوبية للتحكم في تشغيل أجهزة الصوت والفيديو، 

وعرض و / أو تشغيل الصوت والفيديو والتلفزيون واألفالم والصور الرقمية األخرى 

ومحتويات الوسائط المتعددة األخرى؛ برامج حاسوبية للترفيه التفاعلي، والتي تتيح 

مشاهدة واالستماع واللعب الخبرة عن طريق اختيار وترتيب للمستخدمين تخصيص ال

عرض وأداء الصوت والفيديو والعناصر السمعية والبصرية؛ تحميل البرمجيات 

 دون غيرها 1لألجهزة النقالة .بالفئة رقم :
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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 - 149عدد 

 

 
 

م العالمة مرتبطة مع العالمة رق -التنازل عن الحروف كال على حدة  -االشتراطات        :      

643301
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108548 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة شينز هين باتونجو أى كوميرس كو ، ال تى دى 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وهى  41كوميرس اند ستريال بارك ، ان او  -جينفانجهو اى   - 1اف بيلدينج  1-5

 الصين-بانتيان ستريت لونج جانج ديستريكت ، شينزهين ، جانج دونج  -ساوث رود 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

شواحن بطاريات السلكية  أدوات ملحقة بالكمبيوتر فارة ولوحات المفاتيح  - 1الفئة 

لخاصة بالكمبيوتر اشرطة ذكية اجراس ساعات توقيت مقياس الكترونى هو اتف نقالة ا

سماعات مكبرات صوتية كاميرات رياضية مقياس حرارة  الطعام التلسكوبات اقنعة 

الغوص بطاريات طوق الكترونى لتدريب الحيوانات عدسة المحمول حوامل الهواتف 

 1م النقالة اجهزة الضوضاء البيضاء بالفئة رق
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيكو هولدنجز كابوشيكى كايشا )وتتاجر بأسم سيكو هولدنجز كوربوريشن ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابانكو ، طوكيو ، الي -شوم ، تشو  - 4غينزا  1-99

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  1الساعات الذكية الهواتف الذكية فى شكل ساعات المعصم الواردة بالفئة  - 1الفئة 

 غيرها
 

وغيرها 34131العالمة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109189 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساندفيك أنتليكيتشوال بروبيرتى ايه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -ساندفيكين  09099

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

نحديدا على شكل اسالك واشرطة وقضبان  -المواد المقومة الكهربائية  - 1الفئة 

ت انابيب ومواسير والواح وصفائح والرقائق والخزف الفلزى ومسحوق وانابيب وشبكا

االجهزة واالدوات الكهربائية  -المعادن وكربيد السيلكون والمواد ثنائية المعدن 

اجهزة االشعال  -المقاومات والمكثفات -وااللكترونية لقياس والتحكم والمراقبة والتنظيم 

ز والزيت ، االفران الستخدام المختبرات بالفئة اجهزة الفحص لمراجل الغا-الكهربائية  

 دون غيرها 1
 

631313االشتراطات        :      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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بيور باور )ش ذ م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االرضي المجاورة الخامسة مدينة المعراج خلف كارفور  1910مبني رقم 

 القاهرة -المعادي 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات و جميع مشتقاتها الوارد بالفئة  -الواح من الطاقة الشمسية محوالت  - 1الفئة 

 غيرها دون 1
 

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

مقطعى العالمة كال على حدة
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -د اليبابا جروب هولدنج ليمت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جورج تاون ، جراند كايمان ،   047فورث فلور ، وان كابيتال بالزا ، ص .ب 

 كايمان ايسالندس ،)جزر كايمان(

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

   - 1الفئة 

ي ، أوزان، علمي ، بحري ، مساحي، تصوير فوتوغرافي، تصوير سينمائي ، بصر 

قياس، إشارات، مراجعة )إشراف( ، إنقاذ حياة وأجهزة تدريس ومعدات، أجهزة، أدوات 

للتوصيل، تعديل ، تحويل ، تجميع ، تنظيم أو التحكم بالكهرباء ، أجهزة تسجيل ، نقل أو 

استنسا  صوت أو صور ، ناقالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل ، آليات األجهزة 

لة، مسجالت نقدية، آالت حاسبه، معدات معالجة البيانات والحاسبات المدارة بالعم

اآللية، برامج الحاسب اآللي الموردة علي األنترنت ، برامج الحاسب اآللي للتفاعل 

الترفيهي والتي تسمح للمستخدمين بضبطها حسب االحتياج لإلطالع، األستماع وخبرة 

صر السمعية، المرئية والسمعية البصرية، اللعب باألختيار وترتيب العرض واإلداء للعنا

إمكانية التنزيل للملفات والتسجيالت السمعية والبصرية والسمعية بصرية، إظهار 

خصائص برامج الترفية متعددة الوسائط والمحتوي، التطبيقات اإلليكترونية مباشرة من 

عدة بيانات الشبكة، )القابلة للتحميل من شبكة اإلنترنت أو الحاسب اآللي أو من قا

الحاسب اآللي(، برامج إرسال الرسائل السريعة، برنامج مشاركة الملفات، برامج 

األتصال لتبادل البيانات إليكترونيًا، والفيديو، الصور والرسومات البيانية )جرافيكس( 

بواسطة الحاسب اآللي، الموبايل، الالسلكي، وشبكات األتصال البرقي، برامج الحاسب 

تطبيق إلجهزة الموبايل والحاسبات اآللية، تطبيقات البرامج لألستخدام اآللي في شكل 

مع أجهزة الموبايل، برامج الحاسب اآللي لمعالجة الصور، الجرافيكس )الصور 

البيانية( ، البرامج السمعية والفيديو والنصوص. برامج الحاسب اآللي القابلة للتنزيل 

يانات، المستندات، الصوت، والصور عبر لتسهيل النقل اإلليكتروني للمعلومات، الب
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اإلنترنت، برامج الحاسب اآللي القابلة للتحميل التي تسمح للمستخدمين بالمشاركة في 

اجتماعات وفصول علي الشبكة مع إمكانية الوصول للبيانات، المستندات، الصور 

للتحميل  وتطبيقات الحاسب اآللي من خالل متصفح الشبكة، برامج الحاسب اآللي القابلة

للوصول إلي ، اإلطالع والتحكم عن بعد بالحاسب اآللي وشبكة الحاسب اآللي ، برامج 

( برامج قابلة للتنزيل Cnodu CoC duolCالحاسب اآللي لتسليم خدمات علي الشبكة )

للتسليم لخدمات علي الشبكة، تطبيقات إليكترونية قابلة للتحميل بشكل مجالت، مقاالت، 

، صحف بيانات، مواد معلوماتية، مود إرشادية )تعليمات( في مجال نشرات ، مطبوعات

العمل، التجارة اإلليكترونية، تكنولوجيا المعلومات، برامج تسليم خدمات، األتصال 

الالسلكي، األنترنت، تدريب األعمال والتجارة اإلليكترونية، األعمال، المبيعات ، 

بالحاسب اآللي، الحاسبات نوت بوك،  التسويق، واإلدارة المالية، األجهزة المحيطة

الحاسب النقالي، الحاسب الممول يدويًا، المساعدات الرقمية الشخصية، مشغالت 

الوسائط الشخصية، التليفون المحمول )موبايل(، التليفونات الذكية، الكاميرات الرقمية، 

الحاسب البطاريات، شاحنات البطارية، محطات الحاسب اآللي، خوادم الحاسب اآللي، 

اآللي واألتصاالت عن بعد، أجهزة الشبكة، لها بنات شبكة الحاسب اآللي، المحوالت، 

( ، أجهزة تحويل اإلشارات )مودام( وبطاقات sduhالراوترات )موصالت( والهب )

وأجهزة األتصال، ماسكات الالب توب، حقائب الحاسب اآللي، أجهزة إطفاء الحرائق، 

رامج الحاسب اآللي )شاملة البرامج القابلة للتحميل من أجهزة وقطع الحاسب اآللي، ب

األنترنت( , نظم المالحة ذاتية التشغيل، األقراص المضغوطة، الموسيقي الرقمية 

(، Codhm)القابلة للتنزيل من األنترنت( ، أجهزة األتصال عن بعد، لبادة الفارة )

األلعاب القابلة للتنزيل، الصور، التليفون الموبايل المدمج، مستلزمات التليفون الموبايل، 

الصور المتحركة، األقالم والموسيقي، نظم اإلنذار ، الكاميرات األمنية، وحدات اإلذاعة 

للراديو الموبايل والتليفون، معدات اإلذاعة التليفزيونية، الكاميرات، كاميرات الفيديو، 

تحديد الموقع سماعات الرأس، سماعات التليفون، المكبرات، أجهزة ومعدات نظم 

(TPG  ( ، الحاسب اآللي، برامج اآللعاب اإلليكترونية وألعاب الفيديو والبرامج )شاماًل

البرامج القابلة للتحميل من األنترنت( ، الشاشات الكريستال لألتصاالت والمعدات 

اإلليكترونية، وقمة الجهاز , متصفحات الشبكة التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول 

ر علي الشبكة للتقارير بشأن األداء، الفعالية ووضع التطبيقات قاعدية المباش

الشبكة،االجتماع التليفوني، االجتماع بواسطة الفيديو واالجتماعالت التي توفر 

للمستخدمين بإمكانية الوصول اآلمن عبر األنترنت لشبكات حاسب آلي خاصة، توفير 

والمعلومات ، الخدمات االستشارية في المعلومات في مجاالت نقل )بث( آمن للبيانات 

مجاالت البيانات اآلمنة وخدمات نقل المعلومات، تقديم خدمات مشتركة علي الشبكة 

)مباشرة( )خدمات األتصال( التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلي التطبيقات، 

ذاعة المنصات، المستندات المشتركة، البيانات، قوائم المهام، ومنتديات النقاش، خدمات إ

األنترنت، توفير قواعد بيانات للمعلومات بشأن منصة تقديم الشكاوي قاعدية اإلذاعة، 

توفير إمكانية األتصال والروابط إلي قواعد بيانات الحاسب اآللي واألنترنت، خدمات 

األتصال اإلليكتروني، خدمات األتصاالت التفاعلية، أتصال المعلومات )صفحات 

آللي والبيانات، توفير وصالت األتصال باألنترنت أو قواعد الشبكة(، برامج الحاسب ا

البيانات، توفير إمكانية األتصال بمرافق الشبكة علي مستوي العالم والنسق، األتصال 

بواسطة وحدات الحاسب اآللي، األتصال بواسطة شبكات األلياف البصرية، نقل 

لمستندات والصور، النقل الرسائل بمساعدة الحاسب اآللي ، المعلومات، البيانات وا

بالفاكسميلي، إرسال الرسائل، خدمات األستدعاء ، التأجير لوحدات الموديمز 

(CoumCh ،خدمات أتصال البيانات بالوسائل اإلليكترونية، تأجير معدات األتصال ، )
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إرسال الرسائل إليكترونيًا، استالم وإرسال الخدمات، تقديم خدمات األتصال للتجميع، 

لتسليم للبيانات بالوسائل اإلليكترونية، التبادل اإلليكترونية للصوت، البيانات، النقل وا

الصوت، والفيديو والنصوص والجرافيكس الممكن الوصول إليها بواسطة , الحاسب 

اآللي وشبكات االتصال عن بعد، خدمات الرسائل الفورية، خدمات االتصال بالتليفون 

تجميع، النقل و التسليم للرسائل البريدية. معلومات الموبايل، توفير خدمات االتصال لل

الصور الثابتة و / أو الصور المتحركة مثل الحروف، الرسائل، الموسيقي والصور، 

البرقيات ، المعلومات والبيانات بواسطة وسائل ميكانيكية، إليكترونية، تليفون، تلكس ، 

م الصوت، الفيديو والصور الثابتة كابل، الحاسب اآللي واألطباق، النقل ، اإلذاعة وأستال

والمتحركة والبيانات سواء بشكل مضغوط أو غير مضغوط وسواء في الوقت الحقيقي 

أو المتأخر، الرسائل اإلليكترونية، وخدمات عقد المؤتمرات )اجتماعات( ونقل األوامر، 

كن خدمات مؤتمر )اجتماع( فيديو، األتصال بواسطة لوحة نشرة إليكترونية والتي تم

المستخدمين من تنفيذ التفاعل في الوقت الحقيقي )الفعلي( والمحادثة بين وحدة الحاسب 

اآللي ولوحة النشرة اإلليكترونية المحتوية علي صورة ثابتة وصورة متحركة 

والمعلومات الصوتية مثل الحروف، تقديم لوحات نشرة إليكترونية ولوحات الرسائل 

نقاش المباشر علي الشبكة، تدفق المواد السمعية علي لنقل الرسائل، تقديم منتديات ال

األنترنت، خدمات اإلذاعة التليفزيونية، خدمات نقل تليفزيونية للدفع حسب الرؤية، 

خدمات إذاعة الفيديو، إذاعة ونقل برامج الراديو والتليفزيون، إذاعة الموسيقي، نقل 

واإلليكترونية وألعاب الحاسب  الموسيقي، األفالم، البرامج التفاعلية، ألعاب الفيديو

اآللي، نقل المعلومات المتعلقة بالتسوق علي الشبكة وخدمات البيع بالتجزئة، خدمات 

نقل الفيديو حسب الطلب، خدمات وكاالت اإلنباء، توفير إمكانية الوصول إلي قاعدة 

قع بيانات الحاسب اآللي علي الشبكة العالمية واسترجاع المعلومات، البيانات وموا

الشبكة والموارد المتاحة علي شبكة الحاسب اآللي، التوفير للمستخدمين بإمكانية 

الوصول إلي قواعد بيانات الحاسب اآللي المحتوية علي مطبوعات إليكترونية، لوحات 

النشرات، قاعدة البيانات والمعلومات التي يمكن الوصول إليها بواسطة الحاسب اآللي، 

ات غرف المحادثة(، إمكانية مستخدمين متعددين للوصول تشغيل غرف المحادثة )خدم

إلي شبكات المعلومات العالمية للنقل والنشر لنطاق عريض من المعلومات، توفير 

إمكانية الوصول إلي موقع الشبكة علي شبكة الحاسب اآللي العالمية التي بواسطتها 

الطلبيات، إبرام  تستطيع أطراف ثالثة عرض البضائع والخدمات، وضع وتنفيذ أوامر

عقود وعقد صفقات عمل، توفير إمكانية الوصول إلي موقع تفاعلي علي شبكة الحاسب 

اآللي العالمية ألطراف ثالثة لوضع معلومات، الرد علي الطلبات ووضع وتنفيذ أوامر 

الطلبيات للمنتجات، الخدمات وفرص األعمال، خدمات األتصال وعلي وجه التحديد 

رسائل الرقمية العددية، نقل المعلومات بواسطة أتصال البيانات خدمات النصوص وال

للمساعدة في أتخاذ القرار، نقل المعلومات من خالل نظم أتصال الفيديو ، خدمات 

المؤتمرات )االجتماعات( الفيديو، خدمات االتصال اإلليكترونية لتأسيس غرف محادثة 

شرة إليكترونية لوضع ونقل افتراضية من خالل الرسائل النصية، توفير لوحات ن

الرسائل فيما بين مستخدمي الحاسب اآللي بشأن المنتجات، الخدمات وسير األعمال 

وفرص األعمال، توفير لوحة نشرة متفاعلة مباشرة )علي الشبكة( لوضع وترويج وبيع 

وإعادة بيع أصناف بواسطة صندوق التحكم عن بعد، برامج حفظ البيانات، نظارات 

نظارات الشمسية، لوحات العالمات اإلليكترونية، بطاقات االئتمان البنكي الرؤية وال

المشفرة أو المغناطيسية أو بطاقات مديونية وبطاقات الهوية، ماكينات الصرف اآللي، 

موزعات نقدية، قارئات كتب إليكترونية، أسطوانات الحبر، غير مملوءة، للطابعات 

راقبات األطفال الفيديو، أغطية العدسات، وماكينات التصوير، مراقبات األطفال، م
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الحاسب اآللي تابلت، بطاقات مفتاح مشفرة، نظارات ثالثية األبعاد، بطاقات الذاكرة 

 ( دون غيرها1لماكينات ألعاب الفيديو جميعها بالفئة )

 

 

 
 

033441العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 العالمة 

 
 

 : رقم م عنها طلب قد
 

    8105419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا  لقوانين اليابان -باناسونيك كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان   179 - 0189أوزاكا    -شى  -كادوما  -، أووازا كادوما  9880

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكاميرات؛ صناديق للكاميرات؛ أجهزة كهربائية ألضاءه الومضية  - 1الفئة 

للكاميرات؛  الكاميرات الرقمية؛ الكاميرات الرقمية ذات وظائف كاميرا الفيديو؛ مشغل 

الصوت ومسجل صوت؛ أألت تصوير للورق العادي؛ خراطيش حبر )فارغة(؛ لوحات 

ترونية؛ عدسات بصرية؛ كاسيتات شرائط حبر للطابعات)فارغة(؛ بطاريات بيضاء إلك

وخاليا جافة؛ أدوات شحن لبطاريات التخزين؛ بطاريات قابلة ألعاده الشحن؛ واصالت 

كهربائية؛ مفاتيح؛ مقابس كهربائية؛ مفاتيح لتخفيف الضوء؛ مفاتيح زمنية؛ أجهزة 

ئية؛ مفاتيح مغناطيسية؛ مفاتيح كهروضوئية؛ أتوماتيكية لتحويل او لقطع الدارات الكهربا

مفاتيح كهربائية؛ مفاتيح استبانة؛ أجهزة توصيالت كهربائية ذات مستشعر؛ مفاتيح 

تشغيل؛ أجهزة تحكم في تخفيف األضواء )بذات وظيفة مفتاح مخفف األضواء(؛ مفاتيح 

ية من النوع تعمل بالبطاقات؛ مخارج؛ إطارات تثبيت للمخارج الكهربائية؛ مخارج أرض

القفاز )مخارج أرضية(؛ مخارج ارضية كهربائية )مخارج أرضية(؛ مقابس)كهربائي(؛ 

تليفزيونات مراقبه )الستخدامها في أنظمة الهواتف البينية عبر الفيديو(؛ الهواتف 

البينية؛أجهزة انذار تسرب الغاز؛ أجهزة انذار مضادة للسرقات؛ رنات كهربائية 

ة انذار الحريق؛ لوحات تحكم في الحريق؛ أجهزة استشعار لألبواب؛ أجراس؛ أجهز

حريق؛ اقفال كهربائية؛ أبواب أتوماتيكية كهربائية؛ أجهزة تحكم عن بعد مرسلة / 

مستقبلة؛ مفاتيح تحكم عن بعد للتليفزيون أو الراديو؛ أجهزة الراديو؛ اشرطة الكاسيت 

جهزة تشغيل الكاسيت تشغيل/ تسجيل؛ أجهزة الراديو كاسيت تشغيل/ تسجيل؛ أ

المحمولة؛ أجهزة الراديو كاسيت تشغيل/ تسجيل المحمولة؛ أجهزة تشغيل األسطوانات 

المرئية/تسجيل/ إدارة؛ صناديق ألجهزة لتشغيل السمعية المحمولة؛ عدسات تنظيف 

األسطوانات ألجهزة تشغيل األسطوانات المرئية؛ أجهزة تسجيل/تشغيل ذاكرة دارة 

-C 1 (C mC-9 Aduoo oidmA/أو قرص صلب؛ أجهزة تشغيل ( و MCمتكاملة )

(؛ مكبرات صوت سمعية؛ أجهزة موالفة الصوت المجسم؛ أجهزة تضخيم الصوت؛ 1

( )مسجالت MCميكروفونات؛ أجهزة تسجيل؛ أجهزة راديو بالساعة؛ أجهزة تسجيل)

صوت(؛ سماعات رأس؛ سماعات رأس السلكية؛ سماعات اذن؛ مكونات تجسيم 

الكابالت البصرية أالليافية؛ الكابالت السمعية/ الكابالت البصرية؛ أجهزة  الصوت؛

سمعية للسيارات؛ أجهزة استقبال بث تلفزيوني؛ لوحات عرض بأنبوب اشعة 

(؛ أنابيب األشعة الكاثودية؛ أجهزة استقبال بث تلفزيوني بالبالزما؛ CRGكاثودية)

تقبال بث تلفزيوني ذات بلورات شاشات البالزما؛ لوحات عرض للبالزما؛ أجهزة اس
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(؛ شاشات عرض بالبلورات السائلة؛ لوحات عرض بالبلورات السائلة؛ oCLسائلة)

أجهزة استقبال بث تليفزيوني باأللوان؛ أجهزة استقبال بث تليفزيوني مدمج بها جهاز 

تسجيل فيديو؛ أجهزة استقبال بث تليفزيوني مدمج بها مشغل أقراص مدمجة؛ الهوائيات؛ 

)البلورات السائلة(؛ عدسات ألجهزة عرض oCLجهزة موالفة فيديو؛ أألت عرضأ

الفيديو؛ أجهزة تسجيل/تشغيل الفيديو كاسيت؛ أجهزة تصوير تليفزيوني مسجلة؛ كابالت 

ألجهزة تصوير تليفزيوني مسجلة؛ حاويات ألجهزة تصوير تليفزيوني مسجلة؛ 

سجلة؛ اغطية مضادة للماء ألجهزة المصوبات الكهربائية ألجهزة تصوير تليفزيوني م

( ألجهزة تصوير ACتصوير تليفزيوني مسجلة؛ وصالت مهايئة للتيار المتبادل )

تليفزيوني مسجلة؛ البطاريات ألجهزة تصوير تليفزيوني مسجلة؛ األشرطة الكتفية 

ألجهزة تصوير تليفزيوني مسجلة؛ أجهزة تشغيل األقراص الممغنطة؛ كاميرات 

؛ أجهزة تسجيل/ BGBت فيديو مغلقة الدارة؛ كاميرات تليفزيون؛ كابالت المراقبة؛ معدا

فيديو كاسيت؛ أجهزة  LVLفيديو؛ أجهزة متكاملة تسجيل/ تشغيل  LVLتشغيل 

تشغيل األقراص البصرية؛ أجهزة تسجيل األقراص البصرية؛ أجهزة عرض األقراص 

لبصرية؛ أجهزة البصرية؛ أجهزة تبديل األقراص البصرية؛ خراطيش لألقراص ا

الفاكس؛ أجهزة استقبال وارسال؛ الهواتف؛ الهواتف الخلوية؛ بطاريات للهواتف 

)بروتوكول انترنت(؛ هواتف السلكية؛ مكبرات صوت  MPالخلوية؛ هواتف ذات 

لالجتماعات؛ آالت الرد على المكالمات الهاتفية؛ أنظمة خاصة أتوماتيكية لتفريع 

(؛الهواتف TPGيد موقع أرضي)المقاليد؛ ؛أجهزة استقبال تحد

الالسلكية؛رادارات؛أجهزة اتصال السلكية داخل السيارة؛أجهزة السلكية لتواصل متعددة 

القنوات؛أجهزة فيديو للمداولة عن بعد؛معدات مالحية للسيارات؛وحدات الكترونية لجمع 

رسوم السيارات؛أجهزة تحكم عن بعد لألت سمعية /بصرية؛طابعات صور لالستعمال 

لمنزلي؛مكثفات طاقة؛الكمبيوترات؛ماسحات للصور؛طابعات للكمبيوترات؛خراطيش ا

حبر )فارغة( الكمبيوترات؛لوح مفاتيح الكمبيوترات؛مشغالت لألقراص المرنة؛قارئات 

كروت؛قارئات / طابعات كروت؛ماسحات شفرة الباركود؛ماكينات الكترونية لتسجيل 

لحاسبات اإللكترونية؛كاميرات متصلة المساعدات الرقمية الشخصية؛ا PLAالنقود؛

بشبكة؛مواجهات مسار؛مصادر طاقة غير قابلة للقطع للحاسوب؛معدات لالتصال 

واإلذاعة؛طابعات متعددة الوظائف، وبصفة خاصة التي يمكن استخدامها كطابعة 

وماسح ضوئي وجهاز فاكسميلي في وحدة واحدة لها اتصال بالشبكة؛مهايئات )شبكة 

السلكية؛شرائط الفيديو كاسيت؛شرائط تنظيف مشغالت  oALبات محلية( للحاس

شرائط سمعية/ بصرية في أجهزة تسجيل/ تشغيل؛شرائط الفيديو كاسيت رقمية؛شرائط 

؛ كروت ذاكرة MCكاسيت سمعية؛أقراص مرنة؛أقراص بصرية فارغة؛كروت ذاكرة 

GL ة لقياس الوزن/ ) رقمية امنة(؛أجهزة الكترونية لقياس الوزن ودهون الجسم؛أجهز

موازين؛أجهزة قياس عدد الخطى؛أجهزة قياس السعرات الحرارية للتمارين 

البدنية؛أجهزة تحديد الخطوة للتمارين؛أجهزة قياس رائحة النفس )أجهزة قياس النفس 

الكرية(؛أجهزة قياس الساعات؛أجهزة اختبار وقياس الكهرباء )أجهزة قياس 

ة الحركية؛أجهزة قياس الغاز؛أجهزة استشعار؛ الطاقة(؛أجهزة محاكاه تدريب القدر

مجاري للكابالت الكهربائي؛مرحالت كهربائية؛ملفات كهربائية  األجزاء واللوازم، 

 1مكونات اكسسوارات لجميع المنتجات المذكورة أعاله بالفئة رقم 
 

 634131االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105771 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ناتالى انطوان كريكور اشبع وشريكها   -دواك.نت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 180الدور التاسع  حجره  -القاهره  -عابدين  -شارع الشركات  1

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 1الفئة 
 

في الوضع العادى  CECاالشتراطات        :      التنازل عن كوم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

175 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101191 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -سى اوكيولس فى أر ، ال ال 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14851ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9089

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 1الفئة 

واصل االجتماعي؛ أدوات أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لشبكات الت

تطوير برامج ]برمجيات[؛ برامج ]برمجيات[ الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات 

(APM( ؛ واجهة برمجة تطبيقات)APM الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ واجهة )

( للبرامج التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت  لشبكات التواصل APMبرمجة تطبيقات )

ترجاع ورفع وتنزيل والوصول إلى وإدارة البيانات؛ برامج ]برمجيات[ االجماعي والس

إلنشاء وإدارة والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت؛ برامج ]برمجيات[ لتنظيم 

والبحث عن وإدارة المناسبات؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء وتحرير ورفع وتنزيل 

على[ وتدوين وتدفق  والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف ]وضع العالمات

وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على 

وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر 

الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ لتعديل وتمكين نقل الصور 

لسمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، ومحتوى والمحتوى والبيانات ا

وبيانات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ لجمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل وإرسال 

ومشاركة وتخزين البيانات والمعلومات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال واستقبال 

قات هدايا مغناطيسية مشفرة؛ الرسائل والتنبيهات واإلشعارات والرسائل التذكيرية؛ بطا

برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع المعزز؛ 

برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع المختلط؛ أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة بألعاب 

 الواقع االفتراضي؛ أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة بألعاب الواقع المعزز؛ أجهزة

]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة بألعاب الواقع المختلط؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج 

]برمجيات[ الواقع االفتراضي والمعزز والمختلط الستخدامها في تمكين أجهزة 

الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا وأجهزة 

لة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ لتوفير تجارب الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقا

]مغامرات[ الواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب لألجهزة الالسلكية؛ برامج 

]برمجيات[ ألعاب لألجهزة اإللكترونية المحمولة يدوًيا؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب 
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لواقع االفتراضي؛ إلكترونية؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب إلكترونية؛ برامج ]برمجيات[ ا

برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المختلط؛ برامج 

]برمجيات[ ألعاب الفيديو؛ برامج ألعاب الكمبيوتر الخاصة بالوسائط المتعددة التفاعلية؛ 

برامج األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الكمبيوتر؛ 

س لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ معدات الليزر ألغراض غير طبية؛ سماعات الرأ

برامج ]برمجيات[ لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه 

والتعليم واأللعاب والتواصل، وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ لتحويل 

يذ اآللي؛ برامج ]برمجيات[، وهي واجهة تفسيرية اللغة الطبيعية إلى أوامر قابلة للتنف

لتسهيل التفاعل بين البشر واآلالت؛ برامج ]برمجيات[ المساعد الشخصي؛ برامج 

]برمجيات[ المساعد االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ لتخطيط األنشطة مع المستخدمين 

خرائط اآلخرين وتقديم التوصيات؛ برامج ]برمجيات[ لألغراض االجتماعية ورسم 

المقاصد والوجهة؛ برامج ]برمجيات[ لطلب و/أو شراء السلع والخدمات؛ برامج 

]برمجيات[ إلرسال المحتوى والبيانات والمعلومات السلكًيا؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء 

وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ أجهزة ]أجزاء[ 

]أجزاء[ كمبيوتر ألعاب الواقع االفتراضي؛ برامج  كمبيوتر الواقع االفتراضي؛ أجهزة

]برمجيات[ الواقع االفتراضي الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب 

الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة 

قع االفتراضي؛ برامج النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ لتوفير تجارب الوا

]برمجيات[ ألعاب الكمبيوتر لوحدات ألعاب الفيديو المنزلية؛ أجهزة ملحقة قابلة 

لالرتداء ألجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 

]الموبيالت[، وهي شاشات قابلة للتهيئة محمولة على الرأس؛ سماعات الرأس 

م مع وحدات ألعاب الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر؛ أجهزة ]أجزاء[ لالستخدا

كمبيوتر الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بالواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس 

الخاصة بالواقع المعزز؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ نظارات الواقع المعزز؛ برامج 

يئة واقع افتراضي؛ برامج ]برمجيات[ الواقع ]برمجيات[ الواقع االفتراضي للتنقل في ب

المعزز للتنقل في بيئة واقع معزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز الستخدامها في 

تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا 

]الموبيالت[ لتوفير تجارب  وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة

الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بألعاب الواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس 

الخاصة بألعاب الواقع المعزز؛ وحدات التحكم المحمولة يدوًيا الخاصة بالواقع 

االفتراضي؛ وحدات التحكم المحمولة يدوًيا الخاصة بالواقع المعزز؛ برامج ألعاب 

الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الترفيه التفاعلي؛ برامج ]برمجيات[ التعرف الفيديو و

على اإليماءات؛ أجهزة استشعار تتبع الحركة لتقنية الواقع االفتراضي؛ أجهزة استشعار 

تتبع الحركة لتقنية الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر للتحكم في تشغيل أجهزة 

]بث[ الوسائط الرقمية؛ سماعات األذن؛ سماعات  الصوت والفيديو؛ أجهزة تدفق

الرأس؛ برامج ]برمجيات[ عرض الفيديو؛ أجهزة عرض الفيديو، وهي مشغالت الفيديو 

لنظارات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ للتنقل في بيئة واقع افتراضي؛ برامج ]برمجيات[ 

دات ألعاب الفيديو الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووح

المحمولة يدوًيا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ 

لتوفير تجارب الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي 

لمعزز لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج ]برمجيات[ الواقع ا

لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج ]برمجيات[ الواقع 
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االفتراضي للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واالستغراق في الواقع االفتراضي؛ 

برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واالستغراق في 

الواقع االفتراضي لتشغيل سماعات الرأس الخاصة الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ 

بالواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز لتشغيل سماعات الرأس الخاصة 

بالواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي للترفيه التفاعلي؛ برامج 

برمجيات[ ]برمجيات[ الواقع المعزز للترفيه التفاعلي؛ سماعات الرأس؛ برامج ]

لتسجيل وتخزين وإرسال واستقبال وعرض وتحليل البيانات من أجهزة الكمبيوتر القابلة 

لالرتداء؛ أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء التي تتألف أساًسا من البرامج ]البرمجيات[ 

وشاشات العرض لالتصال بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي واألجهزة 

تف النقالة ]الموبيالت[ من أجل تمكين التجارب ]المغامرات[ العالمية النقالة والهوا

للواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ نظارات من أجل تمكين التجارب ]المغامرات[ 

العالمية للواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ لالستخدام في إنشاء 

( APMعزز؛ واجهة برمجة تطبيقات )وتصميم برامج الواقع االفتراضي والواقع الم

لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لتطوير وإنشاء تجارب ]مغامرات[ الواقع االفتراضي 

والواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ لبرامج نظام 

سة التشغيل؛ أنظمة تشغيل الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لتتبع الحركة في تصور وممار

ومشاهدة وعرض تجارب ]مغامرات[ الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج 

]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ وأجهزة لالستخدام في التتبع واإلدارك 

البصري والصوتي والسمعي والحركي وعن طريق العين واإليماءات؛ أجهزة 

ستشعار اإللكترونية، والكاميرات، وبرمجيات ألجهزة استشعار التشغيل؛ أجهزة اال

وأجهزة العرض، والميكروفونات لكشف والتقاط وإدارك اإليماءات وتعبيرات الوجه 

واألصوات؛ برامج ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ للتحكم في وتشكيل 

ن وإدارة وحدات التحكم؛ برامج ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ لتمكي

األجهزة اإللكترونية من تبادل البيانات والتواصل مع بعضها البعض؛ برامج 

]برمجيات[ نظام تشغيل الكمبيوتر؛ برامج تشغيل البرمجيات لألجهزة اإللكترونية 

لتمكين أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية من التواصل مع بعضها البعض؛ 

لب البطاريات؛ حزم البطاريات؛ أجهزة الكاميرات؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ ع

شحن الطاقة وأجهزة إدارة الطاقة لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد الشحن؛ قواعد 

]حامل[ شحن لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد شحن لألجهزة اإللكترونية 

المحمولة؛ بطاريات شحن احتياطية؛ شواحن خارجية؛ علب شحن السلكية؛ أجهزة 

طاريات كهربائية قابلة للشحن، وهي البطاريات القابلة إلعادة الشحن وأجهزة إمدادات ب

الطاقة المحمولة؛ حزم بطاريات خارجية قابلة للشحن لالستخدام مع األجهزة 

اإللكترونية المحمولة؛ شواحن للبطاريات؛ محوالت ]مهايئات[ طاقة؛ محوالت 

كترونية؛ محوالت ]مهايئات[ طاقة؛ أكياس ]مهايئات[ كهربائية؛ موصالت كهربائية وإل

وعلب مهيئة خصيًصا لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حقائب وحقائب ظهر وحقائب 

قابلة للحمل لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ علب لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ أغطية 

ة لألجهزة حماية؛ أغطية وعلب وقاية لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ أغلفة واقي

اإللكترونية المحمولة؛ حامالت وأربطة يد ومشابط وعلب حمل مهايئة خصيًصا 

لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حوامل حائطية لحمل األجهزة اإللكترونية المحمولة؛ 

قواعد ]حامل[ لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حامالت لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ 

لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ كبالت ووصالت لمكبرات  أجهزة التحكم عن بعد

الصوت والسماعات الكهربائية؛ مكبرات الصوت؛ قواعد تثبيت لألجهزة اإللكترونية 
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المحمولة؛ مكبرات صوت؛ أجزاء ولوازم ]تجهيزات[ كبالت كهربائية؛ كبالت 

كبالت كهربائية كهربائية؛ كبالت توصيل؛ كابالت لنقل اإلشارات البصرية ]الضوئية[؛ 

وموصالت كبالت؛ ميكروفونات؛ أجهزة استقبال ]مستقبالت[ سمعية؛ أجهزة إرسال 

]مرسالت[ سمعية؛ ملحقات ]أجهزة ملحقة[ بالكمبيوتر السلكية؛ جهاز عرض يلبس 

على الرأس؛ أجهزة استقبال ]مستقبالت[ اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة استقبال 

ال ]مرسالت[ وأجهزة استقبال ]مستقبالت[ السلكية ]مستقبالت[ بصرية؛ أجهزة إرس

لنسخ الصوت واإلشارات؛ أجهزة االستشعار الكهربائية؛ أجهزة استشعار لرصد 

الحركات البدنية؛ البرامج ]البرمجيات[ في طبيعة ]في صيغة[ التطبيقات المتنقلة؛ 

يديو بطاقات سيم؛ برامج لمعالجة الصور والرسومات ]الجرافيكس[ والصوت والف

والنصوص؛ برامج المراسلة؛ برامج لتسهيل وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات 

وتوزيعها؛ برامج لخدمات جمع األموال لألغراض الخيرية على اإلنترنت وخدمات 

 دون غيرها 1التبرعات المالية. الواردة بالفئة 

 
 

041433العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية  -اوكيولس فى أر ، ال ال سى 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14851ليفورنيا ويلو رود ، مينلو بارك كا 9089

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لشبكات التواصل االجتماعي؛  - 1الفئة 

أدوات تطوير برامج ]برمجيات[؛ برامج ]برمجيات[ الستخدامها كواجهة برمجة 

( الستخدامها في بناء تطبيقات APM(؛ واجهة برمجة تطبيقات )APMتطبيقات )

( للبرامج التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت  APMالبرامج؛ واجهة برمجة تطبيقات )

لشبكات التواصل االجماعي والسترجاع ورفع وتنزيل والوصول إلى وإدارة البيانات؛ 

برامج ]برمجيات[ إلنشاء وإدارة والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت؛ برامج 

رمجيات[ لتنظيم والبحث عن وإدارة المناسبات؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء وتحرير ]ب

ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف ]وضع العالمات على[ 

وتدوين وتدفق وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول 

ير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات والتعليق على وتضمين وإرسال ومشاركة أو توف

األخرى عبر الكمبيوتر وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ لتعديل وتمكين نقل 

الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، 

ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ لجمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل 

سال ومشاركة وتخزين البيانات والمعلومات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال وإر

واستقبال الرسائل والتنبيهات واإلشعارات والرسائل التذكيرية؛ بطاقات هدايا مغناطيسية 

مشفرة؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع 

لعاب الواقع المختلط؛ أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة المعزز؛ برامج ]برمجيات[ أ

بألعاب الواقع االفتراضي؛ أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة بألعاب الواقع المعزز؛ 

أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر الخاصة بألعاب الواقع المختلط؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ 

ط الستخدامها في تمكين أجهزة برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي والمعزز والمختل

الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا وأجهزة 

الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ لتوفير تجارب 

]مغامرات[ الواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب لألجهزة الالسلكية؛ برامج 
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برمجيات[ ألعاب لألجهزة اإللكترونية المحمولة يدوًيا؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب ]

إلكترونية؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب إلكترونية؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي؛ 

برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المختلط؛ برامج 

ب الكمبيوتر الخاصة بالوسائط المتعددة التفاعلية؛ ]برمجيات[ ألعاب الفيديو؛ برامج ألعا

برامج األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الكمبيوتر؛ 

سماعات الرأس لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ معدات الليزر ألغراض غير طبية؛ 

لحقيقي ألغراض الترفيه برامج ]برمجيات[ لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم ا

والتعليم واأللعاب والتواصل، وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ لتحويل 

اللغة الطبيعية إلى أوامر قابلة للتنفيذ اآللي؛ برامج ]برمجيات[، وهي واجهة تفسيرية 

لتسهيل التفاعل بين البشر واآلالت؛ برامج ]برمجيات[ المساعد الشخصي؛ برامج 

جيات[ المساعد االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ لتخطيط األنشطة مع المستخدمين ]برم

اآلخرين وتقديم التوصيات؛ برامج ]برمجيات[ لألغراض االجتماعية ورسم خرائط 

المقاصد والوجهة؛ برامج ]برمجيات[ لطلب و/أو شراء السلع والخدمات؛ برامج 

السلكًيا؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء  ]برمجيات[ إلرسال المحتوى والبيانات والمعلومات

وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ أجهزة ]أجزاء[ 

كمبيوتر الواقع االفتراضي؛ أجهزة ]أجزاء[ كمبيوتر ألعاب الواقع االفتراضي؛ برامج 

ب ]برمجيات[ الواقع االفتراضي الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعا

الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة 

النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ لتوفير تجارب الواقع االفتراضي؛ برامج 

]برمجيات[ ألعاب الكمبيوتر لوحدات ألعاب الفيديو المنزلية؛ أجهزة ملحقة قابلة 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة لالرتداء ألجهزة الكمبيوتر 

]الموبيالت[، وهي شاشات قابلة للتهيئة محمولة على الرأس؛ سماعات الرأس 

لالستخدام مع وحدات ألعاب الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر؛ أجهزة ]أجزاء[ 

فتراضي؛ سماعات الرأس كمبيوتر الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بالواقع اال

الخاصة بالواقع المعزز؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ نظارات الواقع المعزز؛ برامج 

]برمجيات[ الواقع االفتراضي للتنقل في بيئة واقع افتراضي؛ برامج ]برمجيات[ الواقع 

المعزز للتنقل في بيئة واقع معزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز الستخدامها في 

ين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدوًيا تمك

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ لتوفير تجارب 

الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بألعاب الواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس 

لمعزز؛ وحدات التحكم المحمولة يدوًيا الخاصة بالواقع الخاصة بألعاب الواقع ا

االفتراضي؛ وحدات التحكم المحمولة يدوًيا الخاصة بالواقع المعزز؛ برامج ألعاب 

الفيديو والكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الترفيه التفاعلي؛ برامج ]برمجيات[ التعرف 

ع االفتراضي؛ أجهزة استشعار على اإليماءات؛ أجهزة استشعار تتبع الحركة لتقنية الواق

تتبع الحركة لتقنية الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر للتحكم في تشغيل أجهزة 

الصوت والفيديو؛ أجهزة تدفق ]بث[ الوسائط الرقمية؛ سماعات األذن؛ سماعات 

الرأس؛ برامج ]برمجيات[ عرض الفيديو؛ أجهزة عرض الفيديو، وهي مشغالت الفيديو 

ارات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ للتنقل في بيئة واقع افتراضي؛ برامج ]برمجيات[ لنظ

الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو 

المحمولة يدوًيا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ 

اقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي لتوفير تجارب الو

لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز 
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لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج ]برمجيات[ الواقع 

ستغراق في الواقع االفتراضي؛ االفتراضي للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واال

برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واالستغراق في 

الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي لتشغيل سماعات الرأس الخاصة 

بالواقع االفتراضي؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز لتشغيل سماعات الرأس الخاصة 

الواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ الواقع االفتراضي للترفيه التفاعلي؛ برامج ب

]برمجيات[ الواقع المعزز للترفيه التفاعلي؛ سماعات الرأس؛ برامج ]برمجيات[ 

لتسجيل وتخزين وإرسال واستقبال وعرض وتحليل البيانات من أجهزة الكمبيوتر القابلة 

لالرتداء التي تتألف أساًسا من البرامج ]البرمجيات[ لالرتداء؛ أجهزة الكمبيوتر القابلة 

وشاشات العرض لالتصال بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي واألجهزة 

النقالة والهواتف النقالة ]الموبيالت[ من أجل تمكين التجارب ]المغامرات[ العالمية 

جارب ]المغامرات[ للواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ نظارات من أجل تمكين الت

العالمية للواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج ]برمجيات[ لالستخدام في إنشاء 

( APMوتصميم برامج الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ واجهة برمجة تطبيقات )

لبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لتطوير وإنشاء تجارب ]مغامرات[ الواقع االفتراضي 

برامج ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ لبرامج نظام والواقع المعزز؛ 

التشغيل؛ أنظمة تشغيل الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لتتبع الحركة في تصور وممارسة 

ومشاهدة وعرض تجارب ]مغامرات[ الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج 

لالستخدام في التتبع واإلدارك ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ وأجهزة 

البصري والصوتي والسمعي والحركي وعن طريق العين واإليماءات؛ أجهزة 

وبرمجيات ألجهزة استشعار التشغيل؛ أجهزة االستشعار اإللكترونية، والكاميرات، 

وأجهزة العرض، والميكروفونات لكشف والتقاط وإدارك اإليماءات وتعبيرات الوجه 

]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ للتحكم في وتشكيل واألصوات؛ برامج 

وإدارة وحدات التحكم؛ برامج ]برمجيات[ وبرامج ثابتة ]برامج ذاكرة قراءة[ لتمكين 

األجهزة اإللكترونية من تبادل البيانات والتواصل مع بعضها البعض؛ برامج 

يات لألجهزة اإللكترونية ]برمجيات[ نظام تشغيل الكمبيوتر؛ برامج تشغيل البرمج

لتمكين أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية من التواصل مع بعضها البعض؛ 

الكاميرات؛ البطاريات؛ شواحن البطاريات؛ علب البطاريات؛ حزم البطاريات؛ أجهزة 

شحن الطاقة وأجهزة إدارة الطاقة لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد الشحن؛ قواعد 

شحن لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد شحن لألجهزة اإللكترونية  ]حامل[

المحمولة؛ بطاريات شحن احتياطية؛ شواحن خارجية؛ علب شحن السلكية؛ أجهزة 

بطاريات كهربائية قابلة للشحن، وهي البطاريات القابلة إلعادة الشحن وأجهزة إمدادات 

للشحن لالستخدام مع األجهزة الطاقة المحمولة؛ حزم بطاريات خارجية قابلة 

اإللكترونية المحمولة؛ شواحن للبطاريات؛ محوالت ]مهايئات[ طاقة؛ محوالت 

]مهايئات[ كهربائية؛ موصالت كهربائية وإلكترونية؛ محوالت ]مهايئات[ طاقة؛ أكياس 

وعلب مهيئة خصيًصا لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حقائب وحقائب ظهر وحقائب 

لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ علب لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ أغطية  قابلة للحمل

حماية؛ أغطية وعلب وقاية لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ أغلفة واقية لألجهزة 

اإللكترونية المحمولة؛ حامالت وأربطة يد ومشابط وعلب حمل مهايئة خصيًصا 

لحمل األجهزة اإللكترونية المحمولة؛  لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حوامل حائطية

قواعد ]حامل[ لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حامالت لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ 

أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ كبالت ووصالت لمكبرات 
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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 - 149عدد 

ونية الصوت والسماعات الكهربائية؛ مكبرات الصوت؛ قواعد تثبيت لألجهزة اإللكتر

المحمولة؛ مكبرات صوت؛ أجزاء ولوازم ]تجهيزات[ كبالت كهربائية؛ كبالت 

كهربائية؛ كبالت توصيل؛ كابالت لنقل اإلشارات البصرية ]الضوئية[؛ كبالت كهربائية 

وموصالت كبالت؛ ميكروفونات؛ أجهزة استقبال ]مستقبالت[ سمعية؛ أجهزة إرسال 

[ بالكمبيوتر السلكية؛ جهاز عرض يلبس ]مرسالت[ سمعية؛ ملحقات ]أجهزة ملحقة

على الرأس؛ أجهزة استقبال ]مستقبالت[ اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة استقبال 

]مستقبالت[ بصرية؛ أجهزة إرسال ]مرسالت[ وأجهزة استقبال ]مستقبالت[ السلكية 

لنسخ الصوت واإلشارات؛ أجهزة االستشعار الكهربائية؛ أجهزة استشعار لرصد 

ت البدنية؛ البرامج ]البرمجيات[ في طبيعة ]في صيغة[ التطبيقات المتنقلة؛ الحركا

بطاقات سيم؛ برامج لمعالجة الصور والرسومات ]الجرافيكس[ والصوت والفيديو 

والنصوص؛ برامج المراسلة؛ برامج لتسهيل وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات 

الخيرية على اإلنترنت وخدمات  وتوزيعها؛ برامج لخدمات جمع األموال لألغراض

 دون غيرها 1التبرعات المالية.الواردة بالفئة 
 

001333العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -، انك فاسبوك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14851ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9089

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تواصل االجتماعي ؛ "أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لشبكات ال - 1الفئة 

(؛ واجهة APMأدوات تطوير البرامج ؛ برامج الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات )

( الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ برامج ]برمجيات[ APMبرمجة تطبيقات )

إلنشاء وإدارة والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت ؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء 

والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف وتدوين وتدفق وتحرير ورفع وتنزيل 

وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على 

وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر 

ديل وتمكين نقل اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لتع

الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، 

ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ لتعديل الصور الفوتوغرافية والصور 

البصري مع مرشحات  –والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، وهي الرسومات ARثرات الواقع المعزز ))فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤ

]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية 

وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة إلكترونية ]الروابط 

ا وتعديلها التشعيبية[؛ برامج ]برمجيات[ لجمع البيانات والمعلومات وتحريرها وتنظيمه

ونقلها وتقاسمها ]مشاركتها[ وتخزينها؛ برامج حاسوبية للتجارة اإللكترونية تسمح 

للمستخدمين بإجراء المعامالت اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت ، 

برامج ]برمجيات[ إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والتنبيهات واإلشعارات 

ة؛ برامج ]برمجيات[ محركات بحث ؛ برنامج اللعاب الواقع والرسائل التذكيري
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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 - 149عدد 

االفتراضي ، برنامج لتعزيز العاب الواقع االفتراضي ، برنامج مختلطة اللعاب الواقع ، 

جيم ، برنامج لدمج البيانات اإللكترونية -برنامج اللعاب إلكترونية. برنامج اللعاب فيديو

والتعليم واأللعاب والتواصل، والشبكات  مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه

االجتماعية ، برنامج لتحويل اللغة الطبيعية إلى أوامر قابلة للتنفيذ اآللي ، ؛ برامج 

]برمجيات[ ، وهي واجهة ]وسائط بينية[ تفسيرية لتيسير التفاعل بين البشر واآلالت ، 

ج لخدمات رسم برنامج المساعدة الشخصية ، برامج المساعدة االجتماعية؛ برام

الخرائط؛ برامج لتخطيط األنشطة وتقديم التوصيات؛ برامج لرسم الخرائط االجتماعية 

و المقصد ]الوجهة[ ، برامج إلجراء التحفظات والحجوزات ، برامج لطلب و / أو 

شراء السلع والخدمات؛ برامج للبحث عن المواقع ، برامج تحديد ونشر المواقع ، برامج 

ي، برامج تقديم البيانات والمعلومات؛ البرمجيات، برامج ]برمجيات[ ، للمحتوى الالسلك

وهي تطبيق يوفر وظائف تشغيل شبكات التواصل االجتماعي؛؛ برامج  لتوفير وظائف 

على الشبكات االجتماعية ، وبرامج  إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل 

واالتصال بين البشر و انظمة الذكاء  المجتمعات االفتراضية ، برنامج لتسهيل التفاعل

االصطناعي ، برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الصور 

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص  –والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

( APMوالبيانات المرتبطة بها ، برامج كمبيوتر الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات )

في تطوير الذكاء االصطناعي ، برنامج لتنظيم الفعاليات. برامج الحاسوب؛  الستخدامها

برامج الكمبيوتر إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والرسومات والصور والصوت 

والمحتويات السمعية والبصرية عن طريق الكمبيوتر وشبكات االنترنت واالتصاالت؛ 

والفيديو والنصوص؛ برامج إلدارة  برامج لمعالجة الصور والرسومات والصوت

محتوى الشبكات االجتماعية، والتفاعل مع مجتمع افتراضي، ونقل الصور والصوت 

والسمعية والبصرية ومحتوى الفيديو، والصور، والفيديو، والبيانات والنصوص 

والرسائل والتعليقات، واإلعالنات، واالتصاالت اإلعالن وسائل االعالم والمعلومات؛ 

(؛ برنامج المراسلة." الواردة CRIمج الستخدامها في إدارة عالقات العمالء )البرا

 دون غيرها 1بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

185 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 14851ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  9089

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

واإلعالن والترويج، توفير خدمات أبحاث السوق  "خدمات التسويق والدعاية - 1الفئة 

وخدمات المعلومات؛ الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عبر شبكة اإلنترنت  وشبكات 

االتصاالت؛ خدمات األعمال والدعاية واإلعالن، وهي التخطيط اإلعالمي وشراء 

والتسويق وسائل اإلعالم لآلخرين؛ الخدمات االستشارية في مجاالت الدعاية واإلعالن 

، خدمات تسهيل تبادل وبيع الخدمات والمنتجات من األطراف عبر اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت؛ توفير أسواق إلكترونية للبائعين للبضائع و / أو الخدمات؛ توفير التسهيالت 

عبر اإلنترنت لربط البائعين مع المشترين و شبكات التجارية ، التوظيف والتوظيف؛ 

التوزيع وهي توفير مساحات إعالنية مصنفة عبر اإلنترنت وشبكات خدمات اإلعالن و

االتصاالت؛ توفير قواعد بيانات حاسوبية على اإلنترنت وقواعد بيانات قابلة للبحث 

على اإلنترنت في مجال اإلعالنات المبوبة؛ خدمات بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا ، 

لسلع أو الخدمات؛ الخدمات الخيرية، وهي إصدار بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها ل

تعزيز الوعي العام باألنشطة الخيرية والخيرية والمتطوعين والجمهور والمجتمع 

المحلي واألنشطة اإلنسانية؛ اإلعالن عن طريق الوسائط اإللكترونية؛ إدارة عالقات 

تصاالت؛  العمالء؛ خدمات اإلعالن؛ نشر اإلعالنات لآلخرين عبر اإلنترنت وشبكات اال

الترويج لسلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع إعالنات الفيديو على شبكة اإلنترنت 

وشبكات االتصاالت؛ الخدمات اإلعالنية، وهي استهداف اإلعالنات عبر اإلنترنت 

وتحسينها؛ إدارة األعمال؛ إدارة األعمال، وظائف المكاتب؛ استشارات األعمال المتعلقة 

إلعالن؛ تخطيط وسائل اإلعالم وخدمات شراء وسائل اإلعالم؛ بأنشطة التسويق وا

دون  11استشارات العالمة التجارية؛ تصميم مواد إعالنية لآلخرين." الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 غيرها

 

 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالمية لالستيراد والتصدير  -شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  - 7الدور  - 75شقة  -شارع مصطفى النحاس  911

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبة واجهزة انذار الحريق واجهزة انذار السرقة واالنتركم  - 1الفئة 

وماكينات حضور وانصراف وبوابات امنية وانظمة صوتية وكمبيوتر واكسسوارات 

   1الكمبيوتر والب توب بالفئة 
 

لصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالمية لالستيراد والتصدير  -شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر  - 7الدور  - 75شقة  -ش مصطفى النحاس  911

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبة واجهزة انذار الحريق واجهزة انذار السرقة واالنتركم  - 1الفئة 

وماكينات حضور وانصراف وبوابات امنية وانظمة صوتية وكمبيوتر واكسسوارات 

   1الكمبيوتر والب توب بالفئة 
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101048 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركه المصريه لصهر وتكرير وتصنيع الرصاص ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العاشر من رمضان  - 1/ 15القطعه شمال  -شارع نويبع  -المنطقه الصناعيه 

 الشرقيه

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

ة العالمة مرتبط -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

031611مع 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8104570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك  -سناب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية  - 18519ليفورنيا كا -فينس  -ماركيت ستريت  01

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج لتحميل الواقع المعزز الستخدامها في االجهزة النقالة لدمج البيانات  - 1الفئة 

االلكترونية مع بيئات العالم الحقيقي لغرض عرض و التقاط و تسجيل و تعديل الصور 

 1المعززة بالفئة رقم المعززة و اشرطة الفيديو 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8104190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد   -زهيجيانج جولى انفورميشن تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -مقاطعة جونجشو   -طريق زيانجماو  - 5رقم  181و  184و  181الغرف 

 الصين  -زهيجيانج بروفينس   -هانجزهو 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاقات الكترونية للسلع تطبيقات خاصة ببرمجيات الحاسب االلي قابلة  - 1الفئة 

يقات حواسب اليه خاصة للتحميل أجهزة ذكية )تحاكي شكل ساعات اليد ( تطب

ببرمجيات الهواتف المحمولة قابلة للتحميل أجهزة ذكية تستخدم إلكترونيا للتعرف علي 

الوجوه اجهزة قياس )عدادات ( معدات و اجهزة مسح )قياس( شرائح إلكترونية )تعمل 

 1لقياس عمليات التفاعل البيوكيميائي (نظارات )بصريات(بطاريات كهربائية بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8104190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد  -زهيجيانج جولى انفورميشن تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -مقاطعة جونجشو  -طريق زيانجماو   -  5رقم  181و  184و  181الغرف 

 الصين -زهيجيانج بروفينس  -نجزهو ها

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاقات الكترونية للسلع تطبيقات خاصة ببرمجيات الحاسب االلى قابلة  - 1الفئة 

للتحميل اجهزة ذكية ) تحاكى شكل ساعات اليد ( تطبيقات خاصة ببرمجيات الهواتف 

رف على الوحوه اجهزة قياس ) عدادات المحمولة قابلة للتحميل اجهزة ذكية تستخدم للتع

( اوتوماتيكية معدات و اجهزة مسح ) قياس ( شرائح الكترونية ) تعمل لقياس عمليات 

 (1التفاعل البيوكيميائى ( نظارات ) بصريات ( بطاريات كهربائية جميعها بالفئة )
 

على حدى  Jاالشتراطات        :      التنازل عن الحرف 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8180170 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/98/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة  -شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  

 طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 51شارع االمير نايف شارع  -حى الخبر الشمالية  -الخبر  -لسعودية المملكة العربية ا

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية واطراف وعيون  - 98الفئة 

  98واسنان اصطناعية وأدوات تجبير ومواد خياطة الجروح بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م رققدم عنها طلب 
 

    8111817 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/80/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ميديكم ايجيبت  -امير فتحى عبد العليم شويته وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -نصر الدين  -ب شارع ترعة الزمر  11

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

مؤشر درجة الحرارة لالغراض الطبية ) ترمومتر ( الواردة بالفئة رقم  - 98الفئة 

(98) 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الصورة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/80/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كورونا  -يكوالته شركة اسكندرية للحلويات الش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الحضرة  -قنال المحمودية  171

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.98جميع منتجات الفئة رقم ) - 98الفئة 
 

 033446االشتراطات        :      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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111711 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه متحده   -ابوت بوينت اوف كير انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  80148كوليدج رود ايست برينسيتون نيو جيرسى  488 

 98 : المةــــــالعات ـــفئ
 

خراطيش تتضمن كواشف تشخيصية طبية تستخدم داخل المختبر الختبارات  - 98الفئة 

االدوات والملحقات  -خراطيش تتضمن كواشف طبية تشخيصية  -التشخيصية  

االختبارات التشخيصية فى   -المستخدمة فى الفحص لقياس مستويات التربونين 

واالختبارات  -وبونين القلب وفى الدم باكمله  او البالزما المختبرات للقياس الكمي لتر

 -الطبية  التشخيصية لتشخيص وعالج احتشاء عضلة القلب / النوبة القلبية  

االتختبارات التشخيصية الطبية للمساعدة فى تصنيف المخاطر للمرضى  الذين يعانون  

االدوات  -سبة الوفيات من متالزمات الشريان التاجى الحادة  فيما يتعلق بمخاطر ن

المستخدمة مع الكواشف التشخيصية الطبية والمواد الكيمائية فى مجال الرعاية الصحية 

 دون غيرها 98بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108580 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -ت الدوائية و الكيماوية و المستلزمات الطبية الشركة الدولية للصناعا

 مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة االردن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن. -عمان  -القسطل  -طريق الشحن الجوي 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

في الدم , اجهزة الخذ الدم , اجهزه  االجهزة الطبية , جهاز مراقبة السكر - 98الفئة 

اجهزة لقياس نسبة السكر في الدم , متر لقياس مستوي السكر في الدم  -لتحليل الدم  

 98بالفئة رقم 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109501 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شينزهين كو ، ال تى دى  اليفتيك ساينتيفك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ان دى ستريت ، نورث اريا اوف هاى  5سايبيو اليكترونيك بيلدنج النغشان  1-9فلور 

 ، بى . ار . الصين  190817تيك بارك ، نانشان ديستريكت ، شينزهين 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 -اسالك دليلية طبية  -منظمات نبض القلب  -اجهزة وادوات طبية  -قثاطر  - 98الفئة 

مواد  -مفاصل تجبيرية  -رقع جراحية ) مواد اصطناعية (  -قوالب تثبيت مرنه 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 98للخياطة الجراحية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -بيوسيانس ويبستر , إنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دياموند كانيون رود, دياموند بار , كاليفورنيا, الواليات المتحدة االمريكية 1111

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98قثطر تخطيط يستخدم في اجراءات الفيزيولوجيا الكهربائية بالفئة  - 98الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105174 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -احمد مجدى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابن الرومى مدينة نصر القاهرة 11بالدور الرابع بالعقار  0الشقه رقم ب 9الغرفه 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 98االجهزة الطبية بالفئة  - 98الفئة 
 

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

التجارى
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ناتالى انطوان كريكور اشبع وشريكها   -دواك.نت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 180الدور التاسع  حجره  -القاهره  -عابدين  -شارع الشركات  1

 98 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 98جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 98الفئة 
 

على حدى  CECاالشتراطات        :      التنازل عن كوم  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

  اهمة سويسريةشركة مس -ج  -نوفارتيس أ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باسل سويسرا 4885سى اتش 

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 98عدسات تزرع جراحيا ) عدسات بديله ( الوارده بالفئه  - 98الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8541500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/87/5898 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 ش توصية بسيطة -خالد مسعود غمرى محمد وشركاة  -شركة االخوة لخراطة المعادن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امام شركة النيل لتصدير الحاصالت الزراعية  9040امتداد ش مسجد القبارى خلف 

 قسم منيا البصل اسكندرية

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها )وبخاصة خالطات المياة ومحابس المياة   99منتجات الفئة  - 99الفئة 

 وبرايز المياة (
 

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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8501117 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/89/5891 

 :تسجيلال إسم طالب
 

شركة االسراء  -شركة سعيد فرج عبد المقصود السيد ومحمد اسماعيل عبد ربه 

 شركة تضامن -لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ش الجمهورية بملك على حمد اهلل احمد محمد يحى السالم ثانى االسماعيلية  5

 االسماعيلية 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات الكهربائية و الكشافات الكهربائية و اجهزة االنارة الكهربائية و  - 99فئة ال

 . 99و جميع منتجات الفئة  99النجف و االباليك الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

205 

 

 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8510119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/95/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة ناسست  -شركة سامسونج الكترونكس كو . ال تى دى 

 وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دى او ، -، جيونججى  اس اى -جى يو ، سيون  -ار او ، يونجتونج  -، سامسونج 951

 جمهورية كوريا 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99مكيف الهواء وهذه المنتجات واردة بالفئه  - 99الفئة 
 

31333العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8180594 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/80/5894 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا )وتتاجر ايضا باسم نيسان موتور كو .، ليمتد( 

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كين  -ناجاوا شى ، كا -يوكوهاما  -كو  -كاناجاوا  -تشو  -تاكارا  - 5رقم 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية  - 99الفئة 

وامداد المياة واالغراض الصحية مكيفات هواء للمركبات منشأت ترشيح الهواء معدات 

هزة ازالة الصقيع عن المركبات مانعة لتوهج مصابيح السيارات )لوازم لمبات( اج

مصابيح كهربائية مراوح )اجزاء من منشأت تكييف الهواء( مصابيح جيب كهربائية 

)مشاعل( اضواء امامية للسيارات مبادالت حراراية ليست اجزاء االت دفايات 

للمركبات اجهزة تسخين الزالة الصقيع عن زجاج المركبات اجهزة تأين لمعالجة الهواء 

اغلفة المصابيح مصابيح لالشارات االرشادية للمركبات ادوات نشر الضوء  او الماء

اجهزة ومنشأت لالضاءة اجهزة للمركبات اضواء للسيارات اضواء للمركبات اغطية 

للمشعات الحرارية مشعات حرارية )للتسخين( عاكسات ضوء المصابيح عاكسات 

ء من منشأت تسخين( معدات للمركبات اجهزة واالت تبريد صمامات ثرموستاتية )اجزا

 دون غيرها 99تهوية )تكييف الهواء( للمركبات وجميعها ضمن الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8159911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/87/5891 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سعد رمضان على ابراهيم سما دون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية -مركز أشمون 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  99المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8114479 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/84/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اءه والكابالت )عماد صادق السويدي( شركة السويدى لالض

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  5محل ومكتب الضبطية بالعتبه شقة رقم  4

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 99الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل -االشتراطات        :      



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8114107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/84/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سانشى جابان لتجارة االدوات الكهربائية  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى  -  1رقم محل  -ميدان االوبرا  9

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع منتجات الفئه رقم  - 99الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/87/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ت التجارية جى ام اس لالستيراد والتوكيال -على احمد محمد احمد 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 50بلوك  -مدينة نصر   -ش الفريق على عامر 94

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

شفاط  -غاليات كهربائية  -دفايات  -مراوح كهربائية  -الفرن الكهربائى  - 99الفئة 

 (99ائية بالفئة )شوايات كهرب -مبرد مياه  -هواء 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8118111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/81/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرةمحافظة  -شارع جزيرة بدران شبرا قسم روض الفرج  7

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع منتجات الفئة  - 99الفئة 
 

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

الحروف كل على حدى 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8111909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/80/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -على احمد محمداحمد وشركاه  -المصنع المصرى للصناعة ايفرنال 

 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهره  91851بلوك 1قطعه  -المنطقه الصناعيه  -مدينه العبور 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

المراوح والتكييف والدفاية والقالية والفرن والميكروويف والثالجة  - 99الفئة 

والسخانوالبوتاجاز وفالتر الماء ومجفف الشعر والشواية والشفاط والغالية واوانى 

 99الطهى والكشافات بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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  - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8110701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/98/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد   -ايمن عباس امين احمد عالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية 50المنطقة الصناعية  09القطعة 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99قطع غيارها الواردة بالفئة  -البوتاجازات  - 99الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة شرك  -شركة شينزهين كينهاى باتوكسون نيتورك اند تيكنولوجى كو ، ال تى دى  

 ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رود كينهاى شينجانج كو ورك ديستريكت  9كيانوان 9بيلدينج ايه ، ان او  589

 الصين  -شينزهين جوانجدونج 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

شوكة الشواء مزيل الرطوبه الهواء مصابيح مصابيح الطاقه الشمسيه  - 99الفئة 

المرطب الهواء اله العالج العطرى صنبور مروحه تجميع الطاقه الشمسيه سخان حمام  

الفرن اجهزة الخبز غاليه كهربائيه سخانات خزان االسماك انابيب المياه معدات الدش 

ر المعلقه معدات تنقيه المياه سخانات كهربائيه اكياس للماء الساخن االت الكى بالبخا

 99بالفئة 
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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 - 149د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8108549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة شينز هين باتونجو أى كوميرس كو ، ال تى دى 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وهى  41كوميرس اندستريال بارك ، ان او  -جينفانجهو اى  -  1اف بيلدينج  1-5

 بانتيان ستريت لونج جانج ديستريكت ، شينزهين ، جانج دونج الصين -ساوث رود 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواء مصابيح مصابيح الطاقة الشمسية شوكة الشواء مزيل الرطوبة  - 99الفئة 

المرطب الهواء الة العالج العطري صنبور مروحة تجميع الطاقة الشمسية سخان حمام 

الفرن اجهزة الخبز غالية كهربائية سخانات خزان االسماك انابيب المياة معدات الدش 

معدات تنقية المياة سخانات كهربائية اكياس للماء الساخن االت الكى بالبخار  المعلقة 

 99بالفئة 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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساندفيك أنتليكتشوال بروبيرتى ايه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ساندفيكين السويد 09  099

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

عها للتدفئة وتوليد البخار والغلى والتبريد والتجفيف والتهوية ، االجهزة وقط - 99الفئة 

واألجسام المعدنية المتكلسة ، عناصر التدفئة ووحدات التدفئة والمدافى وأشرطة النشر 

وأنظمة التدفئة الكهربائية واألفران الكهربائية واسطوانات االفران وانابيب االفران 

عزل عناصر مقاومة الحرارة ، االنابيب والدعامات والطوب المقاوم للحرارة ل

 دون غيرها 99والعناصر االشعاعية الواردة بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8109185 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

81/95/5897 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساندفيك أنتليكيتشوال بروبيرتى ايه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -ساندفيكين   09099

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة وقطعها للتدفئة وتوليد البخار والغلى والتبريد والتجفيف والتهوية ،  - 99الفئة 

واألجسام المعدنية المتكلسة ، عناصر التدفئة ووحدات التدفئة والمدافى وأشرطة النشر 

ألفران الكهربائية واسطوانات االفران وانابيب االفران وأنظمة التدفئة الكهربائية وا

والدعامات والطوب المقاوم للحرارة لعزل عناصر مقاومة الحرارة ، االنابيب 

 دون غيرها 9والعناصر االشعاعية  بالفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8105415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/95/5897 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان -باناسونيك كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان   179 - 0189  -أوزاكا   -شى  -كادوما -، اووازا كادوما  9880

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

لورية؛ المصابيح األمامية؛ رابطات المصابيح المتوهجة؛ المصابيح الف - 99الفئة 

لإلضاءة الفلورية؛ رابطات لإلضاءة المتوهجة؛ أدوات اضاءة؛ بصيالت كهربائية 

وأدوات اضاءة؛  بصيالت صغيرة؛ المصابيح الفلورية الملولبة؛مصابيح جيب 

كهربائية)المشاعل(؛ الفوانيس الكهربائية؛ اطقم اضاءة بالدينامو للدرجات؛ األضواء 

عرة؛ مصابيح تفريغ؛ مصابيح مبيدة للجراثيم؛ أضواء البوابات؛ أضواء المستش

الهروب؛ أضواء الشوارع؛ الثريات؛ مفاتيح توهج المصابيح؛ أضواء نازلة؛ مفاتيح بدء 

التوهج؛ مصابيح للمكاتب؛ مقابس مصابيح؛ أألت أتوماتيكية لصنع الخبز لالستخدام 

كهربائية)اوتوكالف(؛ أجهزة كهربائية  المنزلي؛ الغاليات الكهربائية؛ طناجر ضغط

لطهي الرز؛ أجهزة كهربائية لطهي العصيدة؛ محمصات كهربائية؛ افران للطهي؛ 

محمصات للخبز؛ أجهزة لصنع القهوة؛ مواقد طهى كهربائية؛ أواني حرارية كهربائية؛ 

مواقد الغاز؛ قوالب صب بالتسخين الحثى؛ شوايات كهربائية لالستخدام المنزلي؛ 

الطات كهربائية لالستخدام المنزلي؛ عصارات كهربائية لالستخدام المنزلي؛ خالطات خ

كهربائية تمسك باليد لالستخدام المنزلي؛أجهزة كهربائية متعددة الوظائف لتحضير 

الطعام لالستخدام المنزلي؛ مفارم لحم كهربائية لالستخدام المنزلي؛ فتحات علب 

ات كهربائية لسن السكاكين؛ مطاحن بن كهربائية؛ كهربائية لالستخدام المنزلي؛ أدو

افران مايكرويف؛ مواقد طهى بالغاز وبها افران؛ المقالي الكهربائية للطعام؛ ماكينات 

غسل كهربائية لغسل / تجفيف األطباق؛ احواض؛ موائد للطبخ؛ صنابير مياه معدنية؛ 

صنع الثلج؛ مراوح ثالجات؛ المجمدات؛ مبردات مياه كهربائية؛ أجهزة كهربائية ل

كهربائية؛ مراوح تهوية كهربائية الستخدام المنزلي؛ أجهزة كهربائية لنزع الرطوبة؛ 

أجهزة ترطيب كهربائية؛ ستائر هوائية؛ وحدات معالجة الهواء؛ مراوح سقف؛ أجهزة 

لتهوية األسطح؛ مراوح بالطرد المركزي؛ مراوح ذات دفق محوري؛ أجهزة كهربائية 

فالتر ألجهزة تنقية الهواء الستخدام المنزلي؛ شفاطات بعيدة المدى للمواقد  لتنقية الهواء؛

الطبخ؛ أجهزة كهربائية ألزاله الروائح الكريهة في الهواء؛ أجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة 

التحكم عن بعد ألجهزة تكييف الهواء؛ ملفات مراوح ألجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة 

كهرباء؛ أجهزة كهربائية لتسخين الحيز؛ البطانيات تبادل حراري؛ سجاجيد تسخن بال

الكهربائية ليست لالستخدام الطبي؛ اجهزة تسخين باإلشعاع؛ أجهزة تسخين الحيز بالماء 

الساخن؛ أجهزة تسخين األرض بالماء الساخن؛ أجهزة كهربائية لتدفئة األيدي )بما فيها 

هربائية لتدفئة األقدام؛ أجهزة القفازات وما شابه(؛ معدات تسخين كهربائية؛ أجهزة ك
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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 - 149عدد 

كهربائية لتسخين األرضيات؛ مراحيض ذات وظائف غسيل؛ أجهزة لتنقية المياه 

وتعدينها لالستخدام المنزلي؛ أجهزة كهربائية لتجفيف األيدي؛ أجهزة كهربائية لتجفيف 

األطباق؛ أجهزة كهربائية لتجفيف المالبس؛ أجهزة كهربائية لتجفيف الشعر؛ فرش 

يف الشعر؛ أجهزة تدفئة لوحية؛ احواض استحمام ذات ماء دوامي؛ أجهزة كهربائية لتجف

أتوماتيكية لري الحدائق؛ كشافات موضعية؛ أضواء الطوارئ؛ مصابيح بخار الزئبق؛ 

مصابيح بخار الزئبق ذو الضغط العالي؛ مصابيح الصوديوم؛ مصابيح األمان؛ ناشرات 

ة العامة؛ أضواء باحثة؛ أجهزة تهوية؛ أجهزة الضوء؛ أجهزة تنظيف كهربائية للنظاف

ترطيب للمنازل؛ معدات ألزاله الروائح الكريهة لالستخدام المنزلي؛ فرش كهربائية 

للجسم؛ أجهزة كهربائية لنزع الرطوبة لالستخدام المنزلي؛ أجهزة كهربائية للف الشعر؛ 

ا الجلد الميت؛ فرش أجهزة كهربائية ألزاله الميك اب؛ أجهزة كهربائية ألزاله خالي

كهربائية للوجه؛ أجهزة كهربائية للعناية بالوجه باستخدام الموجات فوق الصوتية؛ 

أجهزة كهربائية للعناية بالوجه؛ أجهزة كهربائية للتدليك التجميلي لالستخدام المنزلي؛ 

مولدات بخار لمعالجه الوجه؛ أجهزة كهربائية لتنظيف مسام الجلد؛ صنابير مصنوعة 

لمعادن؛ احواض غسيل للحمامات؛ احواض استحمام متكاملة مع أماكن للغسيل من ا

وأماكن ذات رفوف؛ تجهيزات ثابته للدش؛ أجهزة ألزاله عسر الماء؛ أجهزة توليد 

األيونات في الماء؛ أجهزة تنقية الماء؛ سخانات كهربائية للحمامات؛ سخانات كهربائية 

واجزائها ولوازمها، مكونات اكسسوارات لغرف اللبس؛ مواقد كهربائية للحمامات 

 99لجميع السلع المذكورة أعاله جميعها بالفئة 
 

وغيرها  13433االشتراطات        :      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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

98/89/5890 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 91شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  184

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99رقم  جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
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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 - 149عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    8101041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/89/5890 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا  -ال جى اليكترونكس انك . 

 الجنوبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ، سيول ، جمهورية كوريا الجنوبية  -، يونجديونجيو دايرو  -، ييووى  950

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

"مكيفات هواء؛ أجهزة هواء ساخن؛ أجهزة ترطيب؛ إجهزة إزالة الرطوبة  - 99الفئة 

لالستخدام المنزلي؛ مواقد ]أفران[ كهربائية؛ أجهزة تنقية مياه لألغراض المنزلية؛ 

قطير أيونية[ لألغراض المنزلية؛ أجهزة تنقية مياه باستخدام مؤينات مياه ]أجهزة ت

مرشحات غشائية ]ِممبرين[؛ أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية ]للتسخين[؛ 

منظفات هواء ]أجهزة تنقية الهواء[؛ أجهزة تهوية ]تكييف الهواء[ للتدفئة؛ مصابيح 

]أفران[ غاز؛ أفران مطبخ  إضاءة بتقينة الصمامات الثنائية للضوء ]ليد[؛ مواقد

كهربائية؛ أجهزة ومعدات طهو؛ ثالجات كهربائية؛ مجففات مالبس كهربائية؛ آالت 

إدارة المالبس لتجفيف المالبس )كهربائًيا( لألغراض المنزلية؛ آالت إدارة المالبس 

 كهربائًيا مزودة بوظائف إزالة الراوائح الكريهة؛ تعقيم وتبخير المالبس ]أجهزة تعقيم

وتنظيف المالبس بالبخار[ لألغراض المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس كهربائًيا مزودة 

بوظائف تعقيم المالبس وإزالة الروائح الكريهة وجعل المالبس مقاومة للتجعيد 

 دون غيرها 99]الكرمشة[ لألغراض المنزلية؛ أفران ميكروويف." الواردة بالفئة 
 

 


