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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/15/9516 

 :التسجيل بإسم طال
 

ذات نشاط  -مصرى الجنسية -المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة 

 فردى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -سنتر الياسمين  -سوق الحى الثانى  -الحى الثانى  -م العبور 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -القصر لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -وليد الشحات محمد وشركاه 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  -شارع مصطفى النحاس  04

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369205 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عالء صابر كامل محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منشأه ناصر -الدويقه  -ش التجارى  26الجماليه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6ئة المنتجات المعدنية الواردة بالف - 6الفئة 
 

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

على حدة zزد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363416 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرية  -فرد  -االخالص لتجارة وتوريد الزجاج  - ماجده يحى محمد محمد يعقوب

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -بملك يحى محمد محمد يعقوب  -الشرقاويه البحرى  -ش عبد المحسن بيومى  9

 أول شبرا الخيمه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6رقم  االكسسوارات من المعدن وجميع منتجات الفئة   - 6الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  U Qاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اتش تى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/9556 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -ثة  النجمة المصرية للصناعات الحدي - محمد حسين محمد حسين 

 مصري الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( نموذج )أ( المنطقه الصناعيه بالصالحيه بملك الجهاز 6عنبر ) 16،0الوحده رقم

 التنفيذى للمشروعات مركز قنا

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6ماكينات العجائن الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد كمال مصطفى الجوهرى وشركاه  -الجوهرى جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -العبور  -االمتداد الغربى  - 95513بلوك  10 قطعة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ماعدا الغساالت واالت الخياطه واوناش  6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 

 وحفارات
 

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

البيانات التجارية المصاحبة للعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ابراهيم رفعت عبداهلل الحسنين عالم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز  -بملك / رفعت عبد اهلل الحسنين عالم  -ة عالم شارع بورسعيد عمار 06

 الدقهلية  -المنصورة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 (6كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  ) - 6الفئة 
 

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

UL -QAMU  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5314596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريجال بيلويت اميريكا انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 6904 - 03011ستايت ستريت بيلويت ويسكينسون  955 

 االمريكية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

سيور اآلالت ،آلة سيور ، سيور المطاط ،أحزمة ، دوسات آلالت، سيور  - 6الفئة 

 دون غيرها 6وهذه المنتجات واردة بالفئة  vدوسات ، سيور دوسات على شكل 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ترفينا لالستيراد والتصدير   -الفريد ريمون الفريد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الخرقانية م القناطر الخيرية القليوبية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6طلمبات مياه فقط الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5336903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية -شينزين كوكا نيتوورك تيكنولوجي كو.، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بلوك ا ، سكايوورث بيلدينغ ، شينان رود ، نانشان ديستريكت ، شينزين ، 1059

 الصين 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

االت وعدد الية عصارات الحمضيات مناصب )قواعد( للخالطات خالطات  - 6الفئة 

ر مفارم اللحم كهربائية خالطات يدوية كهربائية اجهزة كهربائية لالستخالص العصائ

الكهربائية مطاحن الفلفل كسارات جليد كهربائية معالجات اغذية )كهربائية( ماكينات 

قطع الجليد الكهربائية مطاحن قطاعات متعددة االستخدام فتاحات كهربائية للعلب مبارى 

حواف كهربائية غساالت كهربائية غساالت صحون كهربائية االت كهربائية تعمل على 

انثناءات السراويل ادوات شخذ السكاكين الكهربائية مكانس كهربائية الضغط على 

اكياس المكانس الكهربائية االت كهربائية لغسل السجاد بالشامبو ادوات التنظيف بالبخار 

ادوات كهربائية للتنظيف مضخات ماء مضخات هواء مضخات دوارة ضاغطات االت 

هربائية ادوات تشذيب كهربائية كهربائية للتخلص من الفضرت االت جز العشب الك

ادوات كهربائية للبستنة االت ترشيح غساالت عالية الضغط محركات ماكينات الخياطة 

محركات غير المستخدمة فى المركبات البرية اجهزة التحكم بسرعة المحركات غير 

 المستخدمة فى المركبات البرية مولدات اجهزة المعالجة بالليزر مفكات كهربائية مثاقب

كهربائية مناشير كهربائية ادوات كهربائية تعمل بالطاقة اجهزة لحام االت سن )سحذ( 

اجهزة التلميع بالشمع االت التنظيف الجاف المحركات الصغيرة االت التخلص من 

 دون غيها 6الغبار الواردة بالفئة 
 

ة المعارضة تعهد مالك العالمة بعد استخدام منتجات العالم -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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5344211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر 6مدنية  -ج  16 - ج 16المنطقة المحصورة بين القطعتين  - 6ج  10قطعة 

 الجيزة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

غساالت المالبس العادية واالوتوماتيك والهاف ماتيك والغساالت التي تعمل   - 6الفئة 

بوضع قطعة من النقود وغساالت األطباق والمجففات ومراوح الغساالت وماكينات 

الكهربائية وإكسسوارات المكانس  الخياطة والمكانس الكهربائية وأكياس المكانس

الكهربائية والمضارب الكهربائية والخالطات الكهربائية  لالستخدام المنزلي وفتاحات 

العلب الكهربائية وعصارات الفواكه الكهربائية والسكاكين الكهربائية ومفرمة اللحمة 

والمأكوالت الكهربائية وأجهزة تلميع األحذية الكهربائية  وأجهزة تحضير المشروبات 

وماكينة الطحن وماكينات التريكو واألجهزة الكهربائية لغسيل السجاد بالشامبو 

وماكينات طحن البن غير اليدوية وماكينات التقشير والعصارات وأجهزة الروبوت 

وأجهزة التغليف وآلة اللحام وفلتر زيت وطلمبات المياه  واألجهزة الكهربائية والشينيور 

رفع كهربائية ومصاعد كهربائية  واآلالت وعدد آلية ومحركات الكهربائي وأوناش 

ووصالت وسيور اآلالت ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات البرية( وقارنات آلية 

وعناصر نقل الحركة )عدا ماكان منها للمركبات البرية( ومعدات زراعية )عدا مايدار 

ت ومكثفات الحفر ومكثفات باليد( وأجهزة  تفقيس البيض ومحركات المراكب وماكينا

الهواء وأجهزة ضغط الهواء للتبريد  وماكينات الضغط ومولدات التيار وماكينات الطرد 

المركزية ومضخات إلية ألجهزة التدفئة وأجهزة الطبع وأجهزة التحبير لماكينات الطبع 

 دوزن غيرها 6.الواردة بالفئة 
 

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

على حدة nاس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ريدى باك تكنولوجى -صالح محى صالح محمد عبدالهادى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج الصناعات الصغيره العبور -ب  40قطعه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

التنازل عن  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدى NGQالحروف أر بر تى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -ندسين المه 10ش السودان الدور الثالث شقه  354

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/9510 

 :التسجيل طالبإسم 
 

الواليات  -شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا  -بيبسيكو أنك 

 المتحدة األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 15066أندرسون هيل رود ، بيرشيس ، نيو يورك ، ان واى   655

 األمريكية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6آالت بيع االغذية والمشروبات الواردة بالفئة  - 6ة الفئ
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد و التصدير و التوريدات العمومية  -د احمد على و شريكه شركة محم

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -شارع طه  ابو حشيش 3

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االالت دون غيرها 6اسطوانات ) حجر القطع ( بالفئة  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

عساالت صحون ، االت االت حفق ، خالطات كهربائية لالغراض المنزلية ،  - 6الفئة 

تجفيف ، مولدات كهربائية ، االت المطبخ الكهربائية ) كيتشن ماشين ( االت العجن ، 

سكاكين كهربائية ، مكانس كهربائية ، غساالت فول اوتوماتيك و نصف اوتوماتيك ، 

 (6عصارات غسيل ، مفرمة ، كبة ، عصارة و جميع هذه المنتجات تقع بالفئة )
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة     االشتراطات    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

178 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5960356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/50/9519 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 مصر  -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  3

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5966320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/56/9519 

 :التسجيل بإسم طال
 

  -عمر عبد العزيز عطية بركة  -المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة 

 مصرى الجنسية -ذات نشاط فردى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -سنتر الياسمين  -سوق الحى الثانى  -الحى الثانى  -م العبور 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -قصر لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  ال -وليد الشحات محمد وشركاه 

 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  -شارع مصطفى النحاس  04

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركه عمرو محمد رسمي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك عبد  -الدور التالت  - 0م شقه رق  - 9برج رقم  -ش فاروق  -ابراج ارض المحلج  

 الشرقيه  -الزقازيق   -الفتاح عبد السالم عبد الفتاح 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

على  diomالتنازل عن بيرد   - 665028االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

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 - 249 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ستار لالستيراد و التصدير و التوريدات العمومية  -شركة محمد احمد على و شريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -شارع طه  ابو حشيش 3

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  0اسطونات قطع الرخام و السيراميك بوصفها من العدد اليدوية بالفئة  - 0الفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة سامسونج الكترونكس كو.، ال تى دى 

 وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دو ،  -اس اى ، جيونجى  -جى يو ، سيون  -رو ، يونجتونج  -، سامسونج 192

 جمهورية كوريا 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 برامج كمبيوتر لترميز وفك ترميز الصوت واإلشارات الصوتية -1 - 2الفئة 

برامج تحسين األصوات التناظرية والرقمية لمعالجة، تسجيل، التقاط، استقبال،  -9

 إرسال، عرض وتخزين الصوت واإلشارات الصوتية، الملفات واألصوات

 مكبرات الصوت -3

 سماعات الصوت -4

 ( فارغ BSUركات ذاكرة محمولة لناقل تسلسلي عالمي )مح -0

أجهزة استقبال صوت وفيديو السلكية متضمنة ومحطات إرساء إلكترونية  -6

، pm3الستخدامها مع أجهزة قراءة كتب إلكترونية، أجهزة كمبيوتر لوحية، ُمشغالت 

 ، هواتف جوالة وهواتف ذكيةpm4ُمشغالت 

 كاميرات فيديو رقمية -6

مج لكمبيوتر وأجهزة محمولة لتشخيص عناصر واجهة مستخدم وتطبيقات جهاز برا -0

 محمول

برامج تطبيق كمبيوتر للهواتف الجوالة، مشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة  -2

 كمبيوتر محمولة باليد، بشكل محدد، برامج يتم استخدامها للتعرف على الصوت

 برامج ألعاب كمبيوتر -15

 شاشات كمبيوتر -11

 لوحات وصل، مفاتيح تبديل وأجهزة توجيه لشبكة كمبيوتر -19

برامج كمبيوتر متضمنة في هواتف محمولة و/أو أجهزة كمبيوتر محمولة تسمح  -13

للمستخدمين بتشغيل وتنزيل األلعاب اإللكترونية، االستماع إلى وتنزيل النغمات 

 والموسيقى، ومشاهدة وتنزيل شاشات التوقف وخلفيات الشاشة

 برامج كمبيوتر للتحكم في األجهزة المنزلية -14

برامج كمبيوتر للمراسالت الفورية، إرسال واستقبال البريد االلكتروني ومعلومات  -10
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 جهة االتصال، مشاركة جدول زمني ومشاركة محتويات

برامج كمبيوتر إلدارة وتنظيم محتويات القراءة الرقمية المختلفة، بشكل محدد،  -16

ترونية الرقمية، الصحف اإللكترونية الرقمية، أطروحة والمجالت الكتب اإللك

 اإللكترونية الرقمية

 برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات الشخصية -16

 برامج كمبيوتر لتشغيل، مشاركة وإدارة ملفات األوساط المتعددة -10

 برامج كمبيوتر لشراء، تنزيل، تشغيل أو االستماع إلى الموسيقى -12

ج كمبيوتر لشراء، االشتراك في، تنزيل، تشغيل أو االستماع إلى محتويات برام -95

قراءة رقمية، بشكل محدد، الكتب اإللكترونية الرقمية، الصحف اإللكترونية الرقمية، 

 أطروحة والمجالت اإللكترونية الرقمية واأللعاب اإللكترونية

صائح سفر ومعلومات برامج كمبيوتر ألنظمة معلومات السفر لتوفير أو عرض ن -91

تتعلق بالفنادق، المعالم، المتاحف، المواصالت العامة، المطاعم ومعلومات أخرى تتعلق 

 بالسفر واالنتقاالت

برامج كمبيوتر تستخدم في تسجيل، تنظيم، إرسال، معالجة، ومراجعة نص،  -99

يون، ملفات صوت، ملفات فيديو وبرامج ألعاب الكمبيوتر فيما يتعلق بأجهزة التلفز

أجهزة الكمبيوتر، مشغالت الموسيقى، مشغالت الفيديو، مشغالت األوساط وهواتف 

 جوالة

برامج كمبيوتر تستخدم في البحث عن، واستعراض وشراء برامج موجودة على  -93

 قاعدة بيانات إلكترونية

برامج كمبيوتر تستخدم لالتصال بأنظمة مالحة باألقمار الصناعية ونظام تحديد  -94

 ( لمالحة، وتوجيه وتخطيط رحلة والتخطيط اإللكترونيSPSاقع العالمي )المو

 برامج كمبيوتر تقترح تطبيقات مدخالت القلم المناسبة لألجهزة المحمولة -90

 برامج كمبيوتر للوصول إلى اإلنترنت والتطبيقات المختلفة -96

 برامج كمبيوتر تستخدم لمشاهدة وتنزيل الخرائط اإللكترونية -96

برامج كمبيوتر لتحرير األنشطة اليومية، دفتر العناوين، التقويم، المذكرات،  -90

 ومحتويات األوساط المتعددة المخزنة في األجهزة المحمولة

برامج كمبيوتر تتيح تأليف، نشر، تحميل، تنزيل، إرسال، استقبال، تحرير،  -92

ض، وضع عالمة، استخراج، ترميز، فك ترميز، تشغيل، تخزين، تنظيم، إظهار، عر

تدوين و/أو مشاركة األوساط اإللكترونية والمعلومات عبر اإلنترنت، شبكة اتصال 

 محلية أو شبكة اتصال عن بعد

برامج كمبيوتر تتيح للمستخدمين برمجة وتوزيع الصوت، فيديو، نص  -35 

ومحتوى أوساط متعددة آخر، بشكل محدد، الموسيقى، حفالت موسيقية، فيديوهات، 

يو، تلفزيون، األخبار، الرياضة، األلعاب، األحداث الثقافية، والبرامج المتعلقة راد

 بالترفية والتعليم عبر شبكة اتصال

برامج كمبيوتر الستقبال، نقل، ترميز، فك ترميز، فك تشفير، تشفير، إرسال،  -31

مضاعف إرسال، فك مضاعف إرسال، ومعالجة فيديو، صوت ونص بتنسيق رقمي 

امج تلفزيون وبرامج فيديو أخرى إلى أجهزة فيديو مناسبة لتوزيع برامج لتوصيل بر

 التلفزيون لمشاهدتها على أجهزة التلفزيون وشاشات كمبيوتر

 برامج كمبيوتر يتم استخدامها لتعزيز وتحسين األصوات السمعية والمرئية -39

 أجهزة الكمبيوتر -33

 الكاميرات الرقمية -34

 لعرض الصور الرقمية، فيديو كليب والموسيقىألبومات صور رقمية  -30
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 إطارات صور رقمية لعرض الصور الرقمية، فيديو كليب والموسيقى -36

أجهزة فك التشفير الرقمية، بشكل محدد، أجهزة استقبال وأجهزة فك ترميز أوساط  -36

 رقمية، محوالت تلفزيون الكابل، محوالت أوساط تدفق إيثرنت

زيلها، بشكل محدد، صور فوتوغرافية أو فيديو في مجال صور رقمية يمكن تن -30

المعمار، راقصو الباليه، المالبس، اآلالت الموسيقية، تصميمات مواقع التصوير، 

معدات االتصال، الموجات الصوتية، الشخصيات السياسية، الفقر، ألمانيا، الجبال، 

ية، مقار المحكمة، البحيرات، طبقات الصخور، الجنود، الشخصيات واألماكن التاريخ

المحامون، وقائع الجلسات، القضاة، المجرمون، مخطوطات، كتب، فن أغلفة الكتب، 

الفرق الموسيقية، فرق الروك، المغنون، عازفي الجيتار، أجهزة الجيتار، الفالسفة، 

أجهزة الطباعة، الصحف، غرف األخبار، المعامل، معامل العلوم، الفضاء، الكواكب، 

ر، النباتات، الكائنات الفضائية، المركبات الفضائية، كائنات الخيال المجرات، القم

 العلمي، السيارات وأجهزة الكمبيوتر

 النغمات التي يمكن تنزيلها للهواتف جوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية -32

  DVDمشغالت  -45

 ألواح معلومات إلكترونية -41

 أجهزة الفاكس -49

 محركات القرص الصلب -43

 وحدات طرفية النتركوم مزود بمفاتيح هاتف لتوصيل شبكة هاتف -44

 هواتف بروتوكول اإلنترنت -40

 ( لبروتوكول إنترنتPUPلوحات تبديل شبكة هاتف خاصة ) -46

 برنامج نظام تشغيل مفاتيح هاتف -46

 لوحات تبديل مفاتيح هاتف -40

 ( NALمفاتيح تبديل شبكة اتصال محلية ) -42

 ق هاتف نقالبرنامج تطبي -05

ملحقات الهواتف النقالة والكمبيوتر اللوحي، بشكل محدد، بطاريات، شواحن  -01

بطارية كهربائية، كابالت نقل البيانات، سماعتا الرأس، سماعات األذن، شواحن بطارية 

تستخدم في سيارة، حافظات جلدية مالئمة للهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 

للهواتف الجوالة وأجهزة كمبيوتر لوحية، أطقم سماعات متحركة حافظات قالبية 

وحافظات إطباقية مالئمة للهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، قلم صغير 

يستخدم مع شاشات اللمس، محطات إرساء الصوت، واقيات شاشة مالئمة للهواتف 

 الجوالة وأجهزة كمبيوتر لوحية وسماعات محمولة

 ظام تشغيل هواتف نقالةبرنامج ن -09

 الهواتف المحمولة -03

 pm3ُمشغالت  -04

 أجهزة وحدة خدمة للوصول إلى شبكة  -00

 برامج تشغيل وحدة خدمة للوصول إلى شبكة -06

 محركات قرص ضوئي -06

 مشغالت قرص ضوئي -00

 (PDAPأجهزة المساعد الرقمي الشخصي ) -02

 أجهزة كمبيوتر محمولة -65

 سائط المحمولةمشغالت الو -61

 طابعات ألجهزة الكمبيوتر -69
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 أشباه موصالت ]شرائح[ -63

 هواتف ذكية -64

 سماعات صوت ستيريو -60

 قلم صغير يستخدم مع شاشات اللمس لألجهزة اإللكترونية المحمولة -66

 برنامج نظام تشغيل كمبيوتر لوحي -66

 أجهزة كمبيوتر لوحية -60

 هواتف -62

( لبروتوكول PUPهاز محطة طرفية شبكة هاتف خاصة )هواتف تستخدم كج -65

 ( PPإنترنت )

 أجهزة استقبال تلفزيون -61

 ( 3Dنظارات ثالثية األبعاد ) -69

 دون غيرها 2( الواردة بالفئة NALأجهزة توجيه شبكة اتصال واسعة النطاق ) -63
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359952 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست  -شركة سامسونج الكترونكس كو.، ال تى دي 

 وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -دو  -اس أي , جيونجى  -جي يو , سيون  -رو , يونجتونج  -, سامسونج  192

 ية كوريا .جمهور

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

التليفونات المحمولة، الكاميرات الرقمية، مشغالت الوسائط المحمولة، أجهزة  - 2الفئة 

الحاسوب المحمولة، السماعات الالسلكية للتليفونات المحمولة، التلفونات الذكية وأجهزة 

واحن البطاريات، علب جلدية الحاسوب المحمولة، البطاريات القابلة لالعادة الشحن، ش

للتليفونات المحمولة، التليفونات الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، حافظات الوجه 

التليفونات المحمولة، والتليفونات الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، أجهزة استقبال 

قبال تلفزيونية، مكونات سمعية الكترونية، تحديدًا، مجسم أنظمة الصوت، أجهزة  االست

الرقمي المتعدد )سيتوب بوكس(، أجهزة تشغيل األقراص الرقمية، عرض الصمام 

، أجهزة الحاسوب، طابعات 3Dالثنائي الباعث الضوء، شاشات عرض، نظارات الـ 

أجهزة الحاسوب، اشباه موصالت، األجهزة كمبيوتر طرفية يمكن ارتدائها، األجهزة 

مكن ارتدائها، أجهزة الكمبيوتر التي يمكن الطرفية ألجهزة الهواتف المحمولة التي ي

ارتدائها، الهواتف المحمولة التي يمكن ارتدائها، الهواتف الذكية في شكل ساعات اليد، 

أجهزة الهواتف المحمولة في شكل مربط الساعة، ساعات اليد التي تنقل البيانات الي 

ت أجهزة الكمبيوتر، المساعدات الرقمية الشخصية، والي الهواتف الذكية، والي طاوال

والمساعدات الرقيمة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من خالل مواقع االنترنت 

وغيرها من أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكترونية، مربطات الساعة التي تنقل 

البيانات الي المساعدات الرقيمة الشخصية، والي الهواتف الذكية، والي طاوالت أجهزة 

يوتر، والمساعدات الرقيمة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من خالل مواقع الكمب

االنترنت وغيرها من أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكترونية، االساور التي 

تنقل البيانات الي المساعدات الرقمية الشخصية، والي الهواتف الذكية، والي طاوالت 

رقيمة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من أجهزة الكمبيوتر، والمساعدات ال

خالل مواقع االنترنت وغيرها من أجهزة الكمبيوتر وشبكات االتصال االلكترونية وهذه 

 دون غيرها 2المنتجات واردة بالفئة 

 
 

755484العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5354534 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منطقة حرة اماراتية  ذات  -شركة آى تى ووركس إديو منطقة حرة ذ.م.م  

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات   -دبى  -الطابق االول  -  16المبنى  - 139المقر   -مدينة دبى لالنترنت 

 العربية المتحدة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 2الفئة 

الفوتوغرافي  السينمائى  واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات قياس الوزن 

التعليم أجهزة وأدوات لوصل او فتح والقياس واالشارة والمراقبة )االشراف( واإلنقاذ و

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

نسخ الصوت او الصور حامالت بيانات مغناطيسية أقراص تسجيل ماكينات بيع آليه 

وأجهزة  وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد آالت تسجيل النقد آالت حاسبة معدات

 2حاسوبية لمعالجة البيانات أجهزة اخماد النيران وجميع منتجات الفئة رقم  
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5354530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/56/9514 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركة منطقة حرة اماراتية  ذات  -شركة آى تى ووركس إديو منطقة حرة ذ.م.م  

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات   -دبى   -الطابق االول   - 16المبنى   - 139المقر   -مدينة دبى لالنترنت 

 العربية المتحدة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 2الفئة 

الفوتوغرافي و السينمائى  واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات قياس الوزن 

والقياس واالشارة والمراقبة )االشراف( واإلنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصل او فتح 

تحكم في الطاقة الكهربائية أجهزة تسجيل او ارسال او او تحويل او تكثيف او تنظيم او ال

نسخ الصوت او الصور حامالت بيانات مغناطيسية أقراص تسجيل ماكينات بيع آليه 

وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد آالت تسجيل النقد آالت حاسبة معدات وأجهزة 

 2ات الواردة بالفئة حاسوبية لمعالجة البيانات أجهزة اخماد النيران وجميع المنتج
 

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

640465العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5311960 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -االعالمية ذ . م . م مجموعة بى ان  

 لقوانين قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مبنى بى ان الرياضى ، مجمع التليفزيون واالذاعة ، دوار التليفزيون ، بن عمران ، 

 الدوحة ، قطر 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

قل واعادة الصوت والصور افالم سينمائية وثائقية مسجالت الكترونية لن  - 2الفئة 

ودراما وثائقية اشرطة الفيديو المسجلة مسبقا و اقراص بصرية واالشرطة المغناطيسية 

مع الصوت والصورة وتضم االخبار والتعليقات التسجالت الصوتية وتضم االخبار 

والهواتف واجهزة  والتعليقات اجهزة الفاكس واالت المبرقات الكاتبة لنقل المعلومات

الحاسوب ملحقات الحاسوب لنقل المعلومات والبيانات طابعات الحاسوب االلكترونية 

للحصول على معلومات بيانية غير فوتوغرافية اقراص مغناطيسية فارغة اشرطة فيديو 

فارغة اقراص مغناطيسية فارغة الشارات الصوت والفيديو وحدات عرض الفيديو 

برمجيات حاسوب تستخدم لعرض المعلومات البيانية ذاكرات لوحة مفاتيح الحاسوب 

الحاسوب ملحقات  لواجهة الحاسوب محوالت االشارات الرقمية لتحويل الصوت الى 

 2بيانات رقمية وبالعكس اجهزة االرسال الرقمية البصرية وهذة المنتجات واردة بالفئة 

 دون غيرها
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 241 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5311906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/19/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا  -مجموعة بى ان االعالمية ذ . م . م  

 لقوانين قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بن عمران ، مبنى بى ان الرياضى ، مجمع التليفزيون واالذاعة ، دوار التليفزيون ، 

 الدوحة ، قطر 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مسجالت الكترونية لنقل واعادة الصوت والصور افالم سينمائية وثائقية   - 2الفئة 

ودراما وثائقية اشرطة الفيديو المسجلة مسبقا و اقراص بصرية واالشرطة المغناطيسية 

ت الصوتية وتضم االخبار مع الصوت والصورة وتضم االخبار والتعليقات التسجال

والتعليقات اجهزة الفاكس واالت المبرقات الكاتبة لنقل المعلومات والهواتف واجهزة 

الحاسوب ملحقات الحاسوب لنقل المعلومات والبيانات طابعات الحاسوب االلكترونية 

للحصول على معلومات بيانية غير فوتوغرافية اقراص مغناطيسية فارغة اشرطة فيديو 

ة اقراص مغناطيسية فارغة الشارات الصوت والفيديو وحدات عرض الفيديو فارغ

لوحة مفاتيح الحاسوب برمجيات حاسوب تستخدم لعرض المعلومات البيانية ذاكرات 

الحاسوب ملحقات  لواجهة الحاسوب محوالت االشارات الرقمية لتحويل الصوت الى 

 2رية وهذة المنتجات واردة بالفئة بيانات رقمية وبالعكس اجهزة االرسال الرقمية البص

 دون غيرها
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5319350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة كور لالستيراد والتجارة  -بوال صليب صليب غطاس وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع عماد الدين االزبكية القاهرة 31

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها2أجهزة القياس بالفئة ) - 2الفئة 
 

-------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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5319695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة يابانية -نتيك كابوشيكى كايشا )وتتاجر باسم لينتيك كوربوريشن ( لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  - 5551 - 163طوكيو  -كو  -ايتاباشى  -هونشو  93-93

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مة الجهزة أجهزة تشغيل البيانات, اجهزة الكمبيوتر, الطابعات المستخد - 2الفئة 

الكمبيوتر, االت التصوير, الرقائق )الدوائر المتكاملة( , الوسادات التى تعمل باللمس, 

الشاشات التى تعمل باللمس و اجزائها, العالمات و الملصقات االلكترونية , السادات و 

الملصقات التى تتضمن دوائر متكاملة , العالمات و الملصقات االلكترونية المستخدمة 

منتجات, العالمات و الملصقات التى تتضمن تعريف لتردد الراديو للرقابة الفعلية على ال

أو الرقابة على توزيع السلع, الملصقات التى تتضمن تعريف لتردد الراديو للرقابة على 

االنتاج, ملصقات بصرية لتخزين البيانات )باركود( , اجهزة قراءة الباركود, اجهزة 

النسخ, طابعات تعمل بالنقل الحرارى, طابعات تعمل بنافثة قراءة الملصقات, ماكينات 

دون  2الحبر)انك جيت( , طابعات تعمل بالليزر, طابعات حرارية, أقنعة.الواردة بالفئة 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5391410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ركة الوطنية للتصدير واالستيراد الش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش اسماعيل صبرى  10

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2اجهزة محمول ومستلزماته واكسسواراته الواردة بالفئة  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5396122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/19/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولىة محدودة -زيونكوم اليكترونكس )شينزهن( ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ بيلدينج شينوهن سوفتوير انداسترى باز كسوفو رود  4’ يونت دى ’  659روم 

 الصين  -جونجدونج ’ شينزهن ’ ’ يكت نانشان ديستر

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات ) التصوير الفوتوغرافى ( بطاقات شبكة المنطقة المحلية الالسلكية )  - 2الفئة 

nalsrsPP riw  محول  -المفاتيح  -اجهزة المودم  -اجهزة التوجية -( خوادم الكمبيوتر

جهاز المراقبة االلكترونية وهذة  -ائق الكمبيوتر رق -اجهزة الكمبيوتر  -كهربائى 

 دون غيرها  2المنتجات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335150 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -صر وشركاة فادى ممدوح فتحى ن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الضبطية  الموسكى القاهرة 3

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2االدوات الكهربائية الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

-------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

197 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5330100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ لونجانج ديسريكت ، شينزهين’مبنى اداره هواى تيكنولوجيز كو ،ليمتد . بانتيان 

 الصين

 2 : المةــــــالع اتـــفئ
 

نظارات ذكية، أجهزة ذكية ُترتدى حول المعصم )تحاكي عمل ساعات اليد(،  - 2الفئة 

أفالم )مهيأة كواقيات خاصة لشاشات الحواسب اآللية(، أجهزة تتٌبع نشاط )ُترتدى حول 

المعصم(، معدات تصوير ذاتي على هيئة قائم ُيحمل باليد خاص لحمل كاميرات 

جربة للهواتف الذكية، علب خاصة للهواتف الذكية، أفالم )مهيأة كواقيات التصوير، أ

خاصة لشاشات الهواتف المحمولة(، هواتف مزودة بخاصية تصوير وتسجيل تلفزيوني، 

أجهزة المودم )تستخدم لبدء االتصال فيما بين أجهزة الكمبيوتر(، أطر للصور الرقمية، 

يانات[، أجهزة معالجة البيانات، طاقات مكبرات صوت، وصالت ]أجهزة لمعالجة الب

ذات دوائر متكاملة ]بطاقات ذكية[، أجهزة استقبال ترددات السلكية، خزائن لمكبرات 

الصوت، أجهزة استقبال )أجهزة استقبال سمعية وأخرى بصرية(، شاشات عرض 

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

كية، بطاريات كهربائية، شواحن البطارية، مصادر طاقة للهواتف المحمولة )بطاريات ذ

قابلة العادة الشحن(، حواسب آلية لوحية، حواسب آلية محمولة، حاسبات آلية على شكل 

مفكرة، أجربة خاصة للحواسب اآللية المحمولة، سماعات رأس، سماعات أذن، مكبرات 

لة،، أجهزة إرسال الصوت، آالت تصوير صوت، مشغالت وسائط سمعية محمو

وتسجيل تليفزيونية، آالت تصوير ]تصوير فوتوغرافي[، أجربة قابلة للحمل خاصة 

بالهواتف المحمولة، ألواح مفاتيح الحاسبات اآللية، الفأرة ]أداة معالجة البيانات[، أغلفة 

دد لقياس للهواتف، بطاقات مغناطيسية مشفرة للتعريف )ُترتدى حول المعصم(، ُع

المسافات )عبر عّد الخطوات(، أجهزة المراقبة الكهربائية، أدوات وعدد للقياس )قابلة 

لالرتداء حول المعصم(، برمجيات مسجلة للحواسب اآللية، برمجيات ألعاب للحواسب 

اآللية، برامج تشغيل الحاسب اآللى )مسجلة(، برامج الحاسب اآللى ]برامج الحاسب 

برامج تطبيقات للحاسب اآللى ]برامج قابلة للتنزيل[، عدسات بصرية  القابلة للتحميل[، 

 (.دون غيرها52بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

وهى   4777670االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة بعدم استخدام منتجات االمة رقم 

المعدات واالجهزة الكهربائية اساسا الحديد والغاليات
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    5341506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -كويك ميل اس .ار.ال. 

 ايطاليا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سيناجو )ام اى ( ايطاليا 95535 6/  0فيا ستاتى يونيتى دا امريكا 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة قياس للقهوه ،اجهزه وادوات لتوصيل وتحويل وتراكم وتنظيم والتحكم  - 2الفئة 

فى الكهرباء ووسائط البيانات المغناطيسيه ووسائط تسجيل رقميه اخرى ،اجهزه معالجه 

دون  2البيانات ،اجهزه حاسوب ،برمجيات الحاسوب وهذه المنتجات وارده بالفئه 

 رهاغي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5343499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -شركه ثرى ام كومبنى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  -  00144مينيسوتا  -ل سانت بو -هدسون روود  9051 -ثرى ام سنتر    

 المتحدة االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة سالمة للوقايه من الحوادث او االصابات مالبس او اغطية راس او  - 2الفئة 

لباس العيون او لباس القدم للسالمه ادوات السالمه الصناعيه لحماية العمال من 

سالمه الصناعيه معدات إيقاف السقوط والحمايه من الحوادث او االصابات اجهزة ال

السقوط ومعدات االنقاذ حبال االنقاذ للسالمه حبال االنقاذ للسحب الذاتى انظمة افقيه 

لحبال االنقاذ انظمة عاموديه لحبال االنقاذ انظمة الساللم للسالمه شبكات للحماية من 

زمة الجسم كونها للسالمه الحوادث سروج السالمه حبال قصيره ومقاعد العمل واح

الصناعيه مخمدات الصدمات ومخمدات الطاقه كونها اجزاء من انظمة السالمه 

 2الصناعيه 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5344219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -والمغذية يونيفرسال للصناعات المعدنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 --اكتوبر  6مدنية  -ج  16 -ج  16المنطقة المحصورة بين القطعتين  6ج  10قطعة 

 الجيزة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

وشاشات  prmالمكواة والراديو والتليفزيون وتليفزيون بروجيكشن وشاشات  - 2الفئة 

 3p rsp r pشات بالزما وشا

 3p rsp r pوالبالزما و  prmللتلفزيون والكمبيوتر وحوامل واكسسوارات شاشات  

وكاسيت الهاى فاى والمزود بمشغل سى دى والفيديو والريسيفرات والحاسبات اآللية 

واجزائها وكاسيت السيارة ولوازم الكمبيوتر وشاشات الكمبيوتر والبوجيكتور 

كمبيوتر والسي دى روم والفلوبى وكى بورد والماوس والهارديسك واسطوانات ال

وسماعات االذن وسماعات الكمبيوتر  والهيدفون  والسماعات الخارجية  

 D والميكروفونات وفيديو  السى دى ومشغل اسطوانات متعددة الوظائف 

Acpao,V p-pm3-pm4-pm0  واجهزة الDVD  واجهزة البالى ستيشن

الديجيتال الرقمية وكاميرات الفيديو واالالت الحاسبة وكاميرات التصوير العادية و

واجهزة المحمول ومستلزماته والمفاتيح الكهربائية والمشترك الكهربائى وفيش واسالك 

الكهرباء ولوحات توزيع الكهرباء واألجهزة الكهربائية والوالعات الكهربائية واجهزة 

دون  2ربائية الوارة بالفئة اطفاء الحريق والدش ومستلزماته وجميع االداوت الكه

 غيرها
 

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

على حدة وفى الوضع العادى nاس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5340155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الفاروق للكابالت الكهربائية  -رمضان احمد سيد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -عزبه سويلم باسوس القناطر الخيرية القلوبية ملك / عبد الغنى حسين محمود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2ئة االسالك الكهربائية الواردة بالف - 2الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5346000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ) ايضا تعمل تحت االسم التجارى نيسان موتوزكومبانى

 ليمتد( شركة محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كين , اليابان -شى , كاناجاوا  -كو , يوكو هاما  -تشو , كاناجاوا  -تاكارا  9رقم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة كمبيوتر وبامج كمبيوتر لتنظيم واعداد تأجير المركبات ذات المحركات  - 2الفئة 

اجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر الدارة اساطيل المركبات معدات ومشاركة السيارات 

ولوازم )كهربية وميكانيكية( لمعالجة البيانات معدة لتأجير المركبات ذات المحركات 

ومشاركة السيارات والخدمات ذات الصلة برامج كمبيوتر لمشاركة السيارات والخدمات 

ت للهواتف المتحركة لتأجير المركبات ذات الصلة برامج قابلة للتنزيل على شكل تطبيقا

ذات المحركات ومشاركة السيارات والخدمات ذات الصلة برامج تطبيقات كمبيوتر 

خاصة بالهواتف المتحركة معدة لتأجير المركبات ذات المحركات ومشاركة السيارات 

ة والخدمات ذات الصلة اجهزة السلكية القفال االبواب للتحكم بالوصول للمركبات اجهز

وبرامج اقفال االبواب للتحكم بالوصول للمركبات وحدات التحكم باالتصال عن بعد 

للمركبات برامج تطبيقات لالجهزة والكمبيوتر لمراقبة والتحكم عن بعد بشحن بطاريات 

المركبات االلكترونية او المركبات الكهربائية عبر االنترنت برامج تطبيقات لالجهزة 

هربائية لقياس وتسجيل ونقل البيانات فيما يتعلق باستهالك طاقة والكمبيوتر للمركبات الك

المركبات االلكترونية واداء السائقين برامج تطبيقات لالجهزة والكمبيوتر لقياس 

وتسجيل ونقل البيانات فيما يتعلق باداء السائقين وبيانات عن استهالك الطاقة معدات 

وتر مسجلة وتطبيقات برامج كمبيوتر معالجة البيانات واجهزة كمبيوتر وبرامج كمبي

قابلة للتنزيل وبرامج كمبيوتر وباقات برامج كمبيوتر متصلة ببرامج الكمبيوتر وباقات 

برامج الكمبيوتر لمشاركة المركبات وبرامج كمبيوتر وباقات برامج كمبيوتر متعلقة 

 دون غيرها 2باالعمال والمعامالت المالية الواردة بالفئة 
 

 722060العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -:              االشتراطات

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5300542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يكا شركة قائمة ومنظمة طبقا لقوانين أمر  -كروس ماتش تيكنولوجى إنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 33415بالم بيتش جاردنز فلوريدا  0551أر سى أية بويليفارد سويت  3205

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

اجزاء الحاسوب برمجيات حاسوب ماسحات ضوئية كافة االجهزة لتحديد   - 2الفئة 

لكترونى على التجارة الهوية والتوثيق برامج حاسوبية ال ستخدامها فى التعرف اال

انظمة واجهزة الوصول عن بعد  -اجهزة خدمات بنكية   -االلكترونية والتحقق منها 

 (2والواردة بالفئة )
 

626284االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5302464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شينزهين دوكي إليكترونيك كو .,إل تي دي شركة محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا 

 لقوانين جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فلور , ويدونجلونج بيزنيس بيلدينج بي , ميلونج أفينيو 13

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

سبات االلية على شكل مفكرة واجهزة الحاسب االلى المحمولة والمعدات الحا - 2الفئة 

المالحية والهواتف الذكية واجهزة لشبكات االتصال ومسجالت الفيديو وكاميرات 

واجهزة اسقاط  DVDالفيديو وسماعات الرأس واجهزة تشغيل االقراص الرقمية 

السرقة وشواحن البطاريات واجهزة لتسجيل المسافات وتركيبات كهربائية للحماية ضد 

واجهزة مد التليفونات المحمولة بالطاقة ) بطاريات قابلة العادة الشحن (والتليفونات 

 دون غيرها 2المحمولة الواردة بالفئة 
 

------------االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361956 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

53/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اورانج براند سيرفيسز ليمتد 

 ويلز -انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 آيه كيو ، المملكه المتحدة 9 1موري لندن ريفرسيد ، اس اى  3

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

از اتصاالت واتصاالت جارية عن بعد بفرعيها الكهربية وااللكترونية جه  - 2الفئة 

وأدوات مرتبطة بها، جهاز لالتصاالت واالتصاالت الجارية عن بعد ادوات مرتبطة 

بها، جهاز كهربي والكتروني وأدوات لمعالجة، تسجيل أداء، تخزين ، ارسال، استعادة 

سال، تضخين او إعادة انتاج الصوت، او استقبال البيانات، جهاز وأدوات لتسجيل، ار

صور، معلومات او بيانات مشفرة، التحكم الكهربي، االختبار )غير االختبار في الجسم 

الحمي(، ارسال اإلشارات: الفحص )الرقابة( وجهاز وأدوات تعليمية، جهاز وأدوات 

غيل ضوئية وكهربية ضوئية، خوادم االتصال، خوادم الحاسوب، المكونات المادية لتش

VPL  شبكة خاصة افتراضية[، المكونات المادية لتشغيل[NAL  شبكة منطقة[

]شبكة منطقة محلية[، المكونات المادية  NALواسعة[، المكونات المادية لتشغيل 

للحاسوب، المكونات المادية لشبكة حاسوب، المكونات المادية للحاسوب لتوفير دخول 

، المكونات المادية لإلنترنت، جهاز معالجة آمن عن بعد الي الحاسوب وشبكات االتصال

صورة وادواته ومعداته، كاميرا، جهاز تصوير فوتوغرافي وادواته ومعداته، أجهزة 

عرض فيديو، أجهزة عرض وسائط متعددة، معالجة صورة وادواته ومعداته، 

كاميرات، جهاز تصوير فوتوغرافي وادواته ومعداته، أجهزة عرض وسائط متعددة، 

مسح لخطوط الترميز قوارئ لذلك، جهاز التلفاز والراديو وادواته، االتصال عن أجهزة 

بعد، أجهزة ارسال بث الراديو والتلفاز وأجهزة استقباله، جهاز للوصول الي البث او 

البرامج المرسلة، صورة ثالثية االبعاد، حواسيب، معدات محيطية للحواسيب، الدوائر 

المبرمجة، األقراص، األشرطة واالسالك والتي تكون االلكترونية الحاملة للبيانات 

جميعها عبارة عن حوامل مغناطيسية للبيانات، لوحات الدوائر المطبوعة، البطاقات 

المغناطيسية الفارغة ومسبقة التسجيل، بطاقات البيانات، بطاقات الذاكرة، بطاقات 

الدوائر المدمجة،  الذكية، البطاقات المحتوية على معالجات دقيقة، بالبطاقات ذات

بطاقات التعريف االلكترونية، بطاقات الهاتف، بطاقات ائتمان الهاتف، بطاقات 

االئتمان، بطاقات المدين، البطاقات لأللعاب االلكترونية المصممة لالستخدام مع 

، حوامل البيانات المغناطيسية، الرقمية والضوئية، D R pS الهواتف، 

وتخزين الوسائط الرقمية والضوئية )الفارغة ومسبقة  المغناطيسية، تسجيل البيانات

الومضية، وسائل تشغيل ملفات  BSUمسبقة التسجيل، مشغالت  DS التسجيل(، 

الموسيقي التي يمكن تنزيلها من االنترنت، وسائل تشغيل الوسائط المحمولة، أجهزة 

الت عن بعد االرسال واالستقبال عبر األقمار الصناعية، األقمار الصناعية لالتصا
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

والبث، وسائل ارشاد الهواتف الالسلكية وصواري الهاتف، االسالك والكابالت 

الكهربية، الكابالت الضوئية، كابالت االلياف الضوئية، اسالك المقاومة االلكترودات، 

أنظمة االتصال عن بعد وتركيبتها، الوحدات الطرفية لشبكات الهاتف، لوحات مفاتيح 

ت واشارات االتصاالت عن بعد، جهاز تخزين وتحويل ومعالجة، تشغيل الهاتف، مدخال

معدات هاتف، معدات هواتف ثابته، قابلة للنقل، نقالة، وال تعمل باليد او مفعلة 

بالصوت، الوحدات الطرفية للوسائط المتعددة، الوحدات الطرفية التفاعلية لعرض 

ت االلكترونية التي تضم وطلب البضائع والخدمات، الوحدات الطرفية االمنة للمعامال

عمليات الدفع االلكترونية، جهاز لمعالجة عمليات الدفع االلكترونية، االستدعاء، 

الهاتف، الهواتف، الهواتف النقالة  -االستدعاء بالراديو وجهاز وأدوات الراديو

(، PDASوسماعات الهاتف، ماكينات الفاكس، المساعدات الرقمية الشخصية )

ون عبارة عن مفكرات الكترونية، الحواسيب التي تكون عبارة عن الحواسيب التي تك

دفاتر مالحظات إلكترونية، الحواسيب اللوحية اإللكترونية، الوحدات اإللكترونية 

المحمولة باليد لالستقبال الالسلكي، رسائل تخزين و/او ارسال البيانات وعمليات الدفع 

لتي تسمح للمستخدم بمتابعة او إدارة المعلومات اإللكترونية، الوسائل اإللكترونية النقالة ا

الشخصية، جهاز مالحة يعمل باالقمار الصناعية، وأدوات ونظم، ملحقات للهواتف 

وسماعات الهاتف، مهايئات لالستخدام مع الهواتف، شواحن للبطاريات لالستخدام مع 

ام الهواتف، وحدات موضوعة على مكتب او في السيارة تضم مكبر صوت الستخد

سماعة الهاتف بدون استخدام اليدين، حوامل سماعات الهاتف في السيارة، سماعات 

الرأس، وسائل ال تعمل باليد لسماعات الهاتف ولوسائل اإللكترونية البقالة األخرى، 

الشنط والحقائب المعدة خصيصًا لحمل الهواتف المحمولة ومعدات الهاتف وملحقاتة، 

ائل التنظيم الشخصية الحاسوبية، الهوائيات، أحزمة حمل الهاتف الخلوي، وس

البطاريات، المعالجات الدقيقة، لوحات المفاتيح، أجهزة المودم، اإلالت الحاسبة، شاشات 

العرض، نظم تعيين المكان العالمية اإللكترونية، جهاز وأدوات إلكترونية للمالحة، 

ي غير الجسم الحي(، جهاز والتتبع وتعيين المكان، جهاز وأدوات للمراقبة )المراقبة ف

وأدوات الراديو، أشرطة الفيديو،  جهاز ومعدات مسموعة ومرئية، ملحقات كهربية 

وإلكترونية ومعدات محيطية معدة ومهيأة لالستخدام مع الحواسيب وجهاز مسموعة 

ومرئي، خرطوشات ألعاب الحاسوب، أجراء وتجهيزات لجميع البضائع سالفة الذكر، 

]شبكة خاصة  VPLبرمجيات الحاسوب، برمجيات تشغيل برامج الحاسوب، 

 NAL]شبكة منطقة واسعة[، برمجيات تشغيل  NALافتراضية[، برمجيات تشغيل 

، برمجيات الحاسوب من االنترنت، BSU]شبكة منطقة محلية[، برمجيات تشغيل 

 برمجيات الحاسوب لمزامنة البيانات بين الحواسيب، المعالجات، المسجالت، الشاشات

والوسائل اإللكترونية والحواسيب المضيفة، برمجيات الحوسبة السحابية، برامج أنظمة 

تشغيل شبكة، برامج أنظمة تشغيل حاسوب، برمجيات الحاسوب لتوفير دخول آمن عن 

بعد الى الحاسوب وشبكات االتصال، برمجيات تأمين الحاسوب، برمجيات جدار حماية 

بريد اإللكتروني، رنات يمكن تحميلها من االنترنت الحاسوب، برمجيات لضمان تأمين ال

للهواتف النقالة، النشرات اإللكترونية )التي يمكن تحميلها من اإلنترنت( المتوفرة على 

اإلنترنت من قواعد بيانات حاسوب أو اإلنترنت، برمجيات حاسوب وجهاز اتصاالت 

البيانات، شبكات منطقة  عن بعد )بما في ذلك أجهزة المودم( للسماح باالتصال بقواعد

محلية واالنترنت، برمجيات حاسوب للسماح ب عقد مؤتمرات عن بعد، عقد مؤتمرات 

فيديو وخدمات عمل فيديو على الهاتف، برمجيات الحاسوب للسماح ب البحث عن 

واستعادة البيانات، برمجيات حاسوب للوصول الى قواعد بيانات، خدمات االتصال عن 

ب ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، برمجيات ألعاب الحاسوب، بعد، شبكات الحاسو
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

برامج ألعاب الحاسوب التفاعلية متعددة الوسائط، برمجيات آلعاب االفتراضية المحاكية 

للحقيقة، ملفات الموسيقي التي يمكن تنزيلها من اإلنترنت، الصور الفوتوغرافية، 

مقاطع صوت، أفالم، فيديوهات الصور، الرسوم البيانية المتحركة، ملفات الصور، 

وبرامج مسموعة ومرئية، )التي يمكن تحميلها من االنترنت( على االنترنت او من 

قواعد بيانات حاسوب او االنترنت او المواقع اإللكترونية على االنترنت، برمجيات 

، الساعات SPSالحاسوب لالستخدام في المراقبة عن بعد، برمجيات للمالحة ب 

ئل نقالة قابلة لالرتداء، حواسيب قابلة لالرتداء، أجهزة إرسال إلكترونية الذكية، وسا

قابلة لالرتداء وأجهزة استقبال بيانات، أساور معصم توصل البيانات الى المساعدات 

، والحواسيب الشخصية من PDAاللوحية،  P Sالرقمية الشخصية، الهواتف الذكية، 

وشبكات االتصال الحاسوبية واإللكترونية  خالل المواقع اإللكترونية على االنترنت

األخرى، هواتف وهواتف ذكية في شكل ساعة، هواتف ذكية في شكل أسورة، هواتف 

وهواتف ذكية في شكل قالدة، عقد، حلقة، حلق و/او نوع اخر من المجوهرات، 

حواسيب في شكل ساعة، حواسيب في شكل اسورة، حواسيب في شكل قالدة، عقد، 

او نوع آخر من المجوهرات، وسيلة لمراقبة الرشاقة الشخصية في شكل  حلقة، حلق و/

ساعة او اسورة، وسيلة لمراقبة الرشاقة الشخصية في شكل قالدة، عقد، حلقة حلق و/ أو 

 دون غيرها 2نوع اخر م المجوهرات، بالفئة 
 

وغيرها 775657العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

209 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نمرتى  -محمد عبد الرحيم عبد المقصود عيسى البيوقى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك خالد  -المنطقة الحادية عشر  -الدور الثانى علوى  -مول الجامعة  -مدينة السادات 

 المنوفية -السادات  -محمد عبد الغنى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2موبايل ابلكيشن الوارد بالفئة  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة مون روز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت  سالم حسين عباس اشكنانى 

 شركة ذات مسئولية محدودة . -وشريكه ش. ذ .م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (2( ، مكتب )1(، بناية )100الكويت السالمية قطعة ) 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ة وحاويات العدسات الالصقة عدسات التصحيح )البصريات العدسات الالصق - 2الفئة 

 2( والعدسات البصرية والعدسات الشيئية والنظارات بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئولية محدودةشرك  -مايزو تكنولوجي كو ال تي دي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مايزو تكنولوجي بيلدينج ,تكنولوجي اند انوفيشين كوست,زهواهي سيتي ,جانج دونج 

 بي ار الصين

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات  -النظارات الذكية  -أجهزة الكمبيوتر اللوحى  -أجهزة الحاسوب  - 2الفئة 

سماعات اذن  -والهواتف الذكية  -المقاييس  -ة التعرف على الوجه أجهز -الذكية 

واغطية  -وأجهزة تتبع النشاط يمكن ارتداؤها  -ومعدات االتصاالت الشبكية  -للهواتف 

 -وأجهزة التوجيه الشبكية  -واألفالم الواقية المعتمدة للهواتف الذكية  -للهواتف الذكية 

أجهزة استقبال  -وأجهزة تسجيل للسيارات  -فيديو وكاميرات ال -وأجهزة التليفزيون 

 -حاويات لمكبرات الصوت  -سماعات الواقع االفتراضى  -القنوات الفضائية 

 -جهاز تحليل الهواء  -وعصى التصوير  -والكاميرات ) التصوير الفوتوغرافى ( 

ية ) االسالك والكابالت ( وكابالت البيانات والمحوالت الكهربائ-اساور متصلة 

 -محول الطاقة  -والمقابس والمأخذ وغيرها من االتصاالت ) وصالت كهربائية ( 

وامدادات الطاقة  -الكهربائية  -أجهزة الوقاية من السرقة  -نظارات ثالثية االبعاد 

المحمولة ) بطارية قابلة للشحن ( والبطاريات الكهربائية وأجهزة الشحن للبطاريات 

  2الكهربائية 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة غير هادفة للربح تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بيزوورلد فاونديشين 

 كاليفورنيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,الواليات 24656لور , اوكالند كاليفورنيا تي اتش ف0تي اتش ستريت ,  19  000

 المتحدة االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير  - 2الفئة 

الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن والقياس واالشارة 

الشراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل او والمراقبة )ا

تطثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربية اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت 

او الصور حامالت بيانات مغناطيسية اقراص تسجيل اقراص مدمجة اقراص فيديوية 

لالجهزة التى تعمل بقطع النقد االت رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية اليات 

تسجيل النقد االت حاسب معدات معالجة البيانات اجهزة الكمبيوتر برامج الكمبيوتر 

 دون غيرها 2اجهزة اطفاء الحرائق وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير -دروببوكس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 24156براننان ستريت ،  سان فرانسيسكو كاليفورنيا  333

 االمريكية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ستخدام المؤقت لسوفتوير الكومبيوتر الغير قابل للتحميل تقديم خدمة اال - 2الفئة 

لالستخدام فى اإلنشاء و التوصيل وتحديث والمعالجة وتحسين وتنظيم وتخزين وعمل 

باك اب ، وتناغم ونقل ومشاركة البيانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقال 

ت والفيديو والمحتوى والصور والصور الفوتوغرافية والجرافيك والموسيقى والصو

متعدد االوساط عن طريق شبكة كومبيوتر عالمية ومحلية ، والتليفون المحمول ووسائل 

شبكات االتصال االخرى ؛ تقديم خدمات لالستخدام المؤقت لسوفتوير الكومبيوتر الغير 

قابل للتحميل  لتنظيم واعادة عمل وتخزين وعمل باك آب و/ أو مشاركة البيانات 

ات على و بين األجهزة اإللكترونية بما في ذلك األصناف التي تحتوي على والمعلوم

شاشات إلكترونية ومبرمجة و شاشات عرض وأجهزة استقبال؛ تقديم خدمة االستخدام 

المؤقت لسوفتوير الكومبيوتر الغير قابل للتحميل لإلنشاء ومشاركة المحتوى 

ئق المشتركة، مع العديد من والمعلومات، وتحسين إنتاجية، والتعاون على الوثا

المستخدمين عبر شبكات الكمبيوتر العالمية والمحلية؛ تقديم خدمة االستخدام المؤقت 

لسوفتوير الكومبيوتر الغير قابل للتحميل الستخراج وعمل بطاقات التعريف ودليل 

المعلومات وادارة البيانات عن بعد ، وتقديم طريق االتصال من خالل الشبكة مع 

يقات و/ أو الخدمات من خالل نظام تشغيل الشبكة او باتصال بينى بواقى عبر التطب

شبكات الحاسوب العالمية والمحلية، تقديم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتوير الكومبيوتر 

الغير قابل للتحميل لالستخدام فى بيئة الحوسبة السحابية ، بالتحديد ادوات تنمية 

( لالستخدام كسطح بينى بواسطة مكونات APPPة )السوفتوير وواجهة بينية مبرمج

السوفتوير للتوصيل بعضها البعض ، الدارة المحتوى الرقمى لالجهزة االلكترونية 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

السلكية والالسلكية للتوصيل وتحديث والمعالجة وتحسين وتنظيم وتخزين وعمل باك 

والمقال آب وتناغم وارسال ومشاركة البيانات والمستندات والملفات والمعلومات 

والصور والصور الفوتوغرافية والجرافيك والموسيقى والمحتوى السمعى والفيديو 

والمحتوى متعدد االوساط؛تقديم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتوير الكومبيوتر الغير 

قابل للتحميل بتناغم ملفات الكومبيوتر ومجموعة الملفات والبيانات والمعلومات فى بيئة 

فة موقع المجتمع األلكترونى ألجل تدعيم برمجة الكومبيوتر عمل مجمعة ؛ استضا

وتنمية سوفتوير الكومبيوتر الدارة المحتوى الرقمى لالجهزة االلكترونية السلكية 

والالسلكية للتوصيل وتحديث والمعالجة وتحسين وتنظيم وتخزين وعمل باك آب وتناغم 

مات والمقال والصور والصور ونقل ومشاركة البيانات والمستندات والملفات والمعلو

الفوتوغرافية والجرافيك والموسيقى والمحتوى السمعى والفيديو ومتعدد االوساط ؛ تقديم 

بيئة الكمبيوتر االفتراضية من خالل الحوسبة السحابية يمكن الوصول إليها عن طريق 

التحديد، اإلنترنت من قبل المستخدمين المعتمدين؛ تخزين وسائل اإلعالم اإللكترونية، ب

البيانات، والمستندات ، الملفات  ، المقال ، الصور ، الصور الفوتوغرافية ،الجرافيك ، 

الموسيقى ، المحتوى السمعى ، الفيديو ، المجلدات، الرسائل وغيرها من البيانات 

اإللكترونية؛ خدمات االستشارات الحاسوبية؛ خدمات الحوسبة السحابية؛ تخزين 

( ؛النسخ االحتياطي للبيانات SAASة؛ خدمات سوفتوير كخدمة )البيانات اإللكتروني

خارج الموقع استضافة الخوادم؛ تأجير سوفتوير الكومبيوتر؛ تركيب سوفتوير 

الكمبيوتر؛ صيانة سوفتوير الكومبيوتر؛ تقديم خدمة االستخدام المؤقت لسوفتوير 

إللكتروني، وخدمات الكومبيوتر الغير قابل للتحميل لالستخدام فى خدمات البريد ا

 49الرسائل اإللكترونية، ونقل الرسائل االلكترونية، وجميع هذه المنتجات في الفئه  

 دون غيرها.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فردى  -ة كرنفال للتجار -أمير أمين حسن محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العطارين  -محطة الرمل  - 3محل رقم  -تقاطع طريق الحرية  -ش صفية زغلول  33

 االسكندرية -

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاميرات المراقبة واجهزة كمبيوتر  2مسنلزمات الكمبيوتر الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 تها وأجهزة االنذارواكسسوار
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسيةمصري ال -فردى  -كرنفال للتجارة  -أمير أمين حسن محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -محطة الرمل  - 3محل رقم  -تقاطع طريق الحرية  -شارع  صفية زغلول  33

 االسكندرية -العطارين 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

وكاميرات المراقبة واجهزة كمبيوتر  2مسنلزمات الكمبيوتر الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 ذارواكسسوارتها وأجهزة االن
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

دودة شركة ذات مسئولية مح  -ديبي مورجان ماكاو كوميرشيال اوفشور ال تى دى  

 تاسست وقائمة طبقا لقولنين دولة ماكاو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اى سينترو كوميرشيال فيرست  - 655ايفينيدا. دو دى ار .رودريغو رودريغز ، رقم 

 ، ماكاو 50_15ناسيونال ، بى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

، علب للنظارات النظارات ، نظارات شمسية ، نظارات ، نظارات  - 2الفئة 

والنظارات الشمسية ، اغطية ، علب ، وعلب وقائية للهواتف المحمولة ، اجهزة 

 2الكمبيوتر اللوحي ، اجهزة الكمبيوتر المحمولة واالجهزة االلكترونية النقالة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 09لسنة  12هيئة قومية   خاضعة للقانون  رقم   -الهيئة القومية للبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -بجوار المطافى  -ميدان العتبة  1

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2كارت فيزا بالفئة  - 2الفئة 
 

-ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

219 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 24590كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  1651

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لشبكات التواصل  - 2الفئة 

رامج الكمبيوتر؛ االجتماعي والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت ؛ أدوات تطوير ب

(؛ واجهة برمجة تطبيقات APPبرامج كمبيوتر الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات )

(APP( الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ واجهة برمجة تطبيقات )APP لبرامج )

الكمبيوتر التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت  لشبكات التواصل االجماعي والسترجاع 

صول إلى وإدارة البيانات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلنشاء ورفع وتنزيل والو

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

وتحرير ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف وتدوين وتدفق 

لرأي حول والتعليق على وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور وا

وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر 

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

الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، 

لفيديو؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لتعديل الصور الفوتوغرافية ومحتوى وبيانات ا

البصري مع  –والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، وهي ARمرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

عالمات الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع ال

الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة إلكترونية 

]الروابط التشعيبية[؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لجمع البيانات والمعلومات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 249 عدد

وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتقاسمها ]مشاركتها[ وتخزينها؛ برامج 

استقبال الرسائل اإللكترونية، والتنبيهات واإلشعارات ]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال و

والرسائل التذكيرية؛ برامج ]برمجيات[ محركات بحث الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر الستخدامها في إنشاء وإدارة وقياس ونشر إعالنات اآلخرين؛ ملقم ]خادم[ 

يم االعالنات لمواقع إعالنات، وهو ملقم ]خادم[ كمبيوتر لتخزين اإلعالنات وتقد

(؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر ARاإلنترنت ؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز )

لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه والتعليم واأللعاب 

والتواصل وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر للتمكين من 

قييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة النقالة ألجهزة االتصاالت تطوير وت

اإللكترونية المحمولة، وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر، وهي 

لتفاعل بين البشر واآلالت؛ برامج ]برمجيات[ واجهة ]وسائط بينية[ تفسيرية لتيسير ا

الكمبيوتر لتحديد وإدراك الموقع، و برامج ]برمجيات[ كمبيوتر قابلة للتنزيل وبرامج 

تطبيقات األجهزة النقالة للبحث وتحديد ومشاركة المواقع؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر 

مجيات[ الكمبيوتر للتمكين لتوصيل المحتوى والبيانات والمعلومات السلكًيا؛ برامج ]بر

من الوصول إلى وعرض وتحرير وربط ومشاركة وتوفير الوسائط اإللكترونية 

والمعلومات األخرى عبر اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر، وهي تطبيق يوفر وظائف تشغيل شبكات التواصل االجتماعي؛ برامج 

رمجيات[ الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات ]برمجيات[ الكمبيوتر، وبرامج ]ب

األجهزة النقالة إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ 

برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الصور والمحتوى السمعي 

نات المرتبطة بها؛ البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيا –والمحتوى السمعي 

برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر القابلة للتنزيل للعثور على المحتوى وناشري المحتوى 

واالشتراك في المحتوى؛ برنامج إلنشاء وإدارة الصفحات الشخصية وحسابات 

المستخدمين على وسائط التواصل االجتماعي؛ معدات للصور التفاعلية والفيديو، وهي 

تقاط ورفع وتحرير وطباعة ومشاركة الصور الرقمية والفيديو أكشاك ألكترونية الل

الرقمي؛ البرامج ]البرمجيات[ التي تمكن األفراد والمجموعات والشركات والعالمات 

التجارية إلنشاء والحفاظ على وجود على اإلنترنت  ألغراض التسويق؛ برامج 

عات عبر اإلنترنت ؛ ]برمجيات[ للمعلنين للتواصل والتفاعل مع المجموعات والمجتم

برامج ]برمجيات[ لتدفق محتوى الوسائط المتعددة الترفيهي؛ برامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية 

البصري  –والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

بكة اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ عن طريق الكمبيوتر على ش

الكمبيوتر لمعالجة الصور والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي ومحتوى 

 دون غيرها 2الفيديو والنصوص؛ برامج المراسلة الواردة بالفئة 
 

642267العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -اينستاجرام ال ال سي 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه. - 24590كاليفورنيا  -مينلو بارك  -ويلو رود  1651

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لشبكات التواصل  - 2الفئة 

االجتماعي والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت ؛ أدوات تطوير برامج الكمبيوتر؛ 

(؛ واجهة برمجة تطبيقات APPت )برامج كمبيوتر الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقا

(APP( الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ واجهة برمجة تطبيقات )APP لبرامج )

الكمبيوتر التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت  لشبكات التواصل االجماعي والسترجاع 

ورفع وتنزيل والوصول إلى وإدارة البيانات؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلنشاء 

دارة والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت ؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلنشاء وإ

وتحرير ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف وتدوين وتدفق 

وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول والتعليق على 

اإللكترونية أو المعلومات األخرى عبر  وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط

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

الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات السمعية والبصرية، 

ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لتعديل الصور الفوتوغرافية 

البصري مع  –والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

(، وهي ARمرشحات )فالتر( التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز )

الرسومات ]الجرافيكس[ والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات 

ووصالت اإلحالة إلكترونية  الجغرافية وعالمات البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[

]الروابط التشعيبية[؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لجمع البيانات والمعلومات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وتقاسمها ]مشاركتها[ وتخزينها؛ برامج 

]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، والتنبيهات واإلشعارات 

التذكيرية؛ برامج ]برمجيات[ محركات بحث الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ والرسائل 

الكمبيوتر الستخدامها في إنشاء وإدارة وقياس ونشر إعالنات اآلخرين؛ ملقم ]خادم[ 

إعالنات، وهو ملقم ]خادم[ كمبيوتر لتخزين اإلعالنات وتقديم االعالنات لمواقع 

(؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر AR) اإلنترنت ؛ برامج ]برمجيات[ الواقع المعزز

لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه والتعليم واأللعاب 

والتواصل وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر للتمكين من 

تصاالت تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات برامج األجهزة النقالة ألجهزة اال

اإللكترونية المحمولة، وهي الهواتف النقالة ]الموبيالت[ والهواتف الذكية وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر، وهي 

واجهة ]وسائط بينية[ تفسيرية لتيسير التفاعل بين البشر واآلالت؛ برامج ]برمجيات[ 

إدراك الموقع، و برامج ]برمجيات[ كمبيوتر قابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر لتحديد و

تطبيقات األجهزة النقالة للبحث وتحديد ومشاركة المواقع؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر 

لتوصيل المحتوى والبيانات والمعلومات السلكًيا؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر للتمكين 

ركة وتوفير الوسائط اإللكترونية من الوصول إلى وعرض وتحرير وربط ومشا

والمعلومات األخرى عبر اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ 

الكمبيوتر، وهي تطبيق يوفر وظائف تشغيل شبكات التواصل االجتماعي؛ برامج 

]برمجيات[ الكمبيوتر، وبرامج ]برمجيات[ الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات 

قالة إلنشاء وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ األجهزة الن

برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم الصور والمحتوى السمعي 

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛  –والمحتوى السمعي 

للعثور على المحتوى وناشري المحتوى برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر القابلة للتنزيل 

واالشتراك في المحتوى؛ برنامج إلنشاء وإدارة الصفحات الشخصية وحسابات 

المستخدمين على وسائط التواصل االجتماعي؛ معدات للصور التفاعلية والفيديو، وهي 

أكشاك ألكترونية اللتقاط ورفع وتحرير وطباعة ومشاركة الصور الرقمية والفيديو 

ي؛ البرامج ]البرمجيات[ التي تمكن األفراد والمجموعات والشركات والعالمات الرقم

التجارية إلنشاء والحفاظ على وجود على اإلنترنت  ألغراض التسويق؛ برامج 

]برمجيات[ للمعلنين للتواصل والتفاعل مع المجموعات والمجتمعات عبر اإلنترنت ؛ 

ددة الترفيهي؛ برامج ]برمجيات[ برامج ]برمجيات[ لتدفق محتوى الوسائط المتع

الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية 

البصري  –والرسومات ]الجرافيكس[ والصور والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

عن طريق الكمبيوتر على شبكة اإلنترنت  وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ 

عالجة الصور والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي ومحتوى الكمبيوتر لم

  2الفيديو والنصوص؛ برامج المراسلة بالفئة رقم 
 

642267االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

223 

 

 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 10ش السودان الدور الثالث شقه  354

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2ئة رقمجميع المنتجات الواردة بالف  - 2الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 24590ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1651

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ]أجزاء[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ لشبكات التواصل االجتماعي  - 2الفئة 

رامج والتفاعل مع المجتمعات عبر اإلنترنت؛ أدوات تطوير برامج ]برمجيات[؛ ب

(؛ واجهة برمجة تطبيقات APP]برمجيات[ الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات )

(APP( الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ واجهة برمجة تطبيقات )APP للبرامج )

التي تسهل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجماعي والسترجاع ورفع 

برامج ]برمجيات[ إلنشاء وإدارة والتفاعل مع وتنزيل والوصول إلى وإدارة البيانات؛ 

المجموعات عبر اإلنترنت؛ برامج ]برمجيات[ لتنظيم المناسبات، والبحث عن 

المناسبات وإعداد جدول زمني لـ وإدارة المناسبات؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء وتحرير 

ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف ]وضع العالمات على[ 

وتدوين وتدفق وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول 

والتعليق على وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات 

األخرى عبر الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ 

والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات لتعديل وتمكين إرسال الصور والمحتوى 

السمعية والبصرية، ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ لتعديل الصور 

 –الفوتوغرافية، والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

البصري مع مرشحات ]فالتر[ ومؤثرات الواقع المعزز، وهي الرسومات ]الجرافيكس[ 

سوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية وعالمات والر

البيانات الوصفية ]البيانات الخلفية[ ووصالت اإلحالة إلكترونية ]الروابط التشعيبية[؛ 

برامج ]برمجيات[ لجمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل وإرسال ومشاركة وتخزين 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

مبيوتر القابلة للتنزيل للتجارة اإللكترونية البيانات والمعلومات؛ برامج ]برمجيات[ الك

التي تسمح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال ]واألعمال التجارية[ اإللكترونية عبر 

شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[ إلرسال واستقبال الرسائل 

كات البحث؛ والتنبيهات واإلشعارات والرسائل التذكيرية؛ برامج ]برمجيات[ محر

بطاقات هدايا مشفرة مغناطيسًيا؛ برامج ]برمجيات[ الستخدامها في إنشاء وإدارة وقياس 

ونشر الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ ملقم ]خادم[ إعالنات، وهو ملقم ]خادم[ كمبيوتر 

لتخزين اإلعالنات وتقديم االعالنات لمواقع اإلنترنت؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الواقع 

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

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

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

مبيوتر؛ برامج ]برمجيات[ األلعاب اإللكترونية؛ الواقع المختلط؛ أجهزة ملحقة بالك

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

]برمجيات[ الواقع المختلط؛ برامج ]برمجيات[ ألعاب الفيديو؛ برامج ]برمجيات[ لدمج 

لتعليم واأللعاب البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه وا

والتواصل، وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ للوصول إلى ومشاهدة 

النصوص والصور والبيانات اإللكترونية المتعلقة بالمؤتمرات في مجال تطوير 

البرمجيات؛ برامج ]برمجيات[ لتمكن من تطوير وتقييم واختبار وصيانة تطبيقات 

ة االتصاالت اإللكترونية المحمولة، وهي الهواتف النقالة برامج األجهزة النقالة ألجهز

]الموبيالت[ والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ 

برامج ]برمجيات[ لتحويل اللغة الطبيعية إلى أوامر قابلة للتنفيذ اآللي؛ برامج 

البشر واآلالت؛ برامج  ]برمجيات[، وهي واجهة تفسيرية لتسهيل التفاعل بين

]برمجيات[ الذكاء االصطناعي؛ برامج ]برمجيات[ المساعد الشخصي؛ برامج 

]برمجيات[ المساعد االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ لخدمات رسم الخرائط؛ برامج 

]برمجيات[ لتخطيط األنشطة مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ برامج 

ة ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ برامج ]برمجيات[ ]برمجيات[ لألغراض االجتماعي

إلجراء الحجز والحجوزات؛ برامج ]برمجيات[ لطلب و/أو شراء السلع والخدمات؛ 

برامج ]برمجيات[ تحديد وإدراك الموقع للبحث وتحديد ومشاركة المواقع؛ برامج 

يات[ لتمكن ]برمجيات[ إلرسال المحتوى والبيانات والمعلومات السلكًيا؛ برامج ]برمج

من الوصول إلى وعرض وتحرير وربط ومشاركة وتوفير الوسائط اإللكترونية 

والمعلومات األخرى عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج ]برمجيات[، 

وهي تطبيق يوفر وظائف شبكات التواصل االجتماعي؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء 

معات االفتراضية؛ برامج ]برمجيات[ وإدارة والوصول إلى المجموعات داخل المجت

للبحث القائم على الموقع والتنبيهات؛ برامج ]برمجيات[ للبحث عن فرص العمل 

وتحديدها؛ برامج ]برمجيات[ للتعرف على والسماح للمستخدمين باالتصال بممثلي 

الحكومة؛ برامج ]برمجيات[ لتوفير سوق افتراضية؛ برامج ]برمجيات[ لتوفير 

الطقس حسب الموقع؛ برامج ]برمجيات[ توفر ربط لـ أو بث األخبار أو معلومات عن 

معلومات األحداث الجارية؛ برامج ]برمجيات[ لتسهل التفاعل والتواصل بين البشر 

وبرامج الذكاء االصطناعي؛ برامج ]برمجيات[ لعرض والتفاعل مع ملقم للصور 

فيديو والنصوص البصري ومحتوى ال –والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

والبيانات المرتبطة بها؛ برامج ]برمجيات[ للعثور على ]للبحث عن[ المحتوى وناشري 

المحتوى، واالشتراك في المحتوى؛ برامج ]برمجيات[ إلنشاء وإدارة ملفات تعريف 

الوسائط االجتماعية وحسابات المستخدمين؛ البرامج ]البرمجيات[ التي تمكن األفراد 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

ركات والعالمات التجارية من إنشاء والحفاظ على وجود على والمجموعات والش

االنترنت ألغراض التسويق؛ برامج ]برمجيات[ للمعلنين للتواصل والتفاعل مع 

المجتمعات عبر اإلنترنت؛ برامج ]برمجيات[ لتدفق ]بث[ المحتوى الترفيهي عبر 

لمعالجة الصور  الوسائط المتعددة؛ برامج ]برمجيات[ الكمبيوتر؛ برامج ]برمجيات[

والرسومات ]الجرافيكس[ والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والنصوص؛ برامج 

]برمجيات[ إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية والرسومات ]الجرافيكس[ والصور 

البصري عن طريق الكمبيوتر وشبكة  –والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

]برمجيات[ إلدارة محتوى شبكات التواصل اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج 

االجتماعي، والتفاعل مع المجتمعات االفتراضية، وإرسال الصور والمحتوى السمعي 

البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديوهات  –والمحتوى السمعي 

مات والبيانات والنصوص والرسائل والتعليقات واإلعالنات ووسائل االتصاالت والمعلو

االعالنية؛ برامج ]برمجيات[ الستخدامها في إدارة عالقات العمالء ]الزبائن[ 

( Rp ؛ برامج ]برمجيات[ المراسلة؛ برامج ]برمجيات[ لتسهيل وتنظيم وتمويل)

جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ برامج ]برمجيات[ لخدمات جمع األموال 

دون  2اإلنترنت.الواردة بالفئة  لألغراض الخيرية وخدمات التبرعات المالية عبر

 غيرها

 

 
 

702875العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 متد زهيجيانج جولى انفورميشن تيكنولوجى كو ، لي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -مقاطعة جونجشو   -طريق زيانجماو   - 9رقم  350و  354و  353الغرف 

 الصين  -زهيجيانج بروفينس   -هانجزهو  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاقات الكترونية للسلع ،تطبيقات خاصة ببرمجيات الحاسب االلى قابلة  - 2الفئة 

اجهزة ذكية )تحاكى شكل ساعات اليد( تطبيقات حواسب الية خاصة  للتحميل ،

ببرمجيات الهواتف المحمولة قابلة للتحميل ، اجهزة ذكية تستخدم الكترونيا للتعرف على 

الوجوه ، اجهزة قياس )عدادات( ، معدات واجهزة مسح )قياس( ، شرائح الكترونية 

نظارات )بصريات( ،بطاريات كهربائية )تعمل لقياس عمليات التفاعل البيوكيميائى( ، 

 2بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية -وير شركة نشأت فى والية ديال -ابيرجى كوربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  65010هايالند باركواى ، دوينيرز جروف ، اى ال  3550

 االمريكيه

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات ، تحديا ، برمجيات األتمتة  وأجهزة التحكم لصناعات النفط والغاز  - 2الفئة 

جهزة المتصلة باالنترنت ، تحديدا ، أجهزة التحكم وأدوات المرافبة والتشخيص ، األ

 دون غيرها 2التنبؤى لصناعات النفط والغاز الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

سيمبل تاتش انتلجينت  - -هادى محمد سمير وطارق ابراهيم عبد العزيز وشريكهما 

 شركة تضامن   -سوفت وير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -فوق االرضى  -الدور الرابع  -( 2شقة رقم ) -المعادى  150شارع   64

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 2ئة الف
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين اليابان شرك -توشيبا ميمورى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -طوكيو ’ كو  -ميناتو ’ شوم  - 1شيبورا   1 - 1

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ذاكرات شبه موصلة وكروت ذاكرة دائرات متكاملة وخراطيش ذاكرة  - 2الفئة 

 2مشعالت ترانزستورية بالفئة رقم  ومضية و BSUترانزستورية ومشعالت 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اليابان شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -توشيبا ميمورى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -طوكيو ’ كو  -ميناتو ’ شوم  - 1شيبورا  - 1 - 1

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ذاكرات شبه موصلة وكروت ذاكرة دائرات متكاملة وخراطيش ذاكرة  - 2الفئة 

 2ومضية ومشعالت  ترانزستورية بالفئة رقم  BSUترانزستورية ومشعالت 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 

بالصورة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

بورسعيد للصناعات  -ئهم نعيم الغندور الغندور  ووائل الغندور الغندور و شركا

 شركة توصية بسيطة   -(   PMPpAااللكترونية و اكسسوار الموبيل ) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جنوب  -المنطقة الصناعية  - 2 بمنطقة قبلي  - 9م 1555بمساحة  - 159قطعة 

 بورسعيد -بورسعيد بالرسوة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا المفاتيح الكهربائية 2منتجات الواردة بالفئة رقم جميع ال - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تايوانية -بوسيفليكس تكنولوجى انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، تايوان  93662داتونج ستريت ، توشينج ديست ، نيو تاييبى سيتى  93م اف رق 0 - 4

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

االالت الراصدة للنقود الطابعات الطابعات الحرارية اجهزة قراءة الباركود  - 2الفئة 

شاشات الكمبيوتر اجهزة مراقبة االالت الراصدة للنقود شاشات ال سى دى تعمل 

حات مفاتيح للكمبيوتر لوحات المفاتيح الفأرة )بوصفها من ملحقات الكمبيوتر باللمس لو

( القارءات )بوصفها من اجهزة تشغيل البيانات( اجهزة قراءة البطاقات االلكترونية 

اجهزة قراءة البطاقات الذكية اجهزة قراءة بطاقات الرقائق اجهزة الكمبيوتر وهارد وير 

كمبيوتر االجهزة الملحقة للكمبيوتر تطبيقات سوفت وير الكمبيوتر وسوفت وير مسجل ال

الكمبيوتر برامج كمبيوتر قابلة للتحميل )سوفت وير قابل للتحميل( اجهزة ذاكرة 

للكمبيوتر اجهزة الكترونية النظمة نقاط البيع وهى نهايات طرفية لنقاط البيع واجهزة 

وحات المفاتيح قراءة الباركود وقارءات بصرية شاشات عرض االعالنات ول

والطابعات واجهزة المسح وموصالت ومستقبالت الراديو وهارد وير الكمبيوتر 

وسوفت وير تشغيل الكمبيوتر التجهيزات الكهربية للتحكم عن بعد فى العمليات 

الصناعية اكشاك كمبيوتر تحتوى على اجهزة كمبيوتر وهارد وير كمبيوتر واالجهزة 

تشغيل الكمبيوتر وجميعها تستخدم فى البيع القطاعى  الملحقة بالكمبيوتر وسوفت وير

 2وادارة المعامالت التجارية والجرد لوحات االشعارات االلكترونية 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

ى . شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية جوجل ال ال س

 ديالوير .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 24543كاليفورنيا  --ماونتين فيو   -امفيثيتر باركواى  1655

 االمريكية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة المعلومات واالتصاالت التي تعمل البرامج المستخدمة للتحكم ب    - 2الفئة 

بالتحكم الصوتي، البرامج التي توفر مساعد شخصي رقمي مدعم بالصوت، برامج 

التعرف الصوتي، البرامج للوصول والبحث على الخط مباشرة على قواعد البيانات 

ب والمواقع االلكترونية، البرامج للبحث في الهاتف النقال للمستخدم والحاسوب والحاسو

اللوحي وغيرها من أجهزة االتصال االلكتروني للوصول الى الوثائق والملفات وغيرها 

من المعلومات المحفوظة عند الطلب )االمر(، البرامج لتوفير خدمات االستقبال 

واإلرشاد الشخصية لآلخرين التي تبدأ من خالل اوامر التحكم الصوتية عبر الهاتف 

سوب اللوحي وغيرها من أجهزة االتصال االلكتروني النقال والمحمول والحاسوب والحا

وبالتحديد اضافة المواعيد والوصول الى مواعيد التقويم واالنذار وعداد الوقت 

ومذكرات، وعمل حجوزات المطاعم والسفر والفنادق، البرامج القابلة للتنزيل للهواتف 

ذات الصلة باالهتمام النقالة والمحمولة لتتبع مكان المستخدم واظهار معلومات محلية 

العام، البرامج القابلة للتنزيل للهواتف النقالة والمحمولة التي تسمح للمستخدم البحث في 

محتويات الهاتف أو الجهاز للحصول على معلومات وارقام اتصال وتطبيقات،  البرامج 

ترنت القابلة للتنزيل للهواتف النقالة والمحمولة التي تسمح للمستخدم البحث على االن

للحصول على معلومات متعلقة باالهتمام الهام، برامج الحاسوب للوصول والبحث على 

الخط مباشرة على قواعد البيانات والمواقع االلكترونية باستخدام برامج التقاط الصور 

وبرامج التعرف على الخصائص، برامج التعرف بالصور، البرامج للبحث في الهاتف 

والحاسوب اللوحي وغيرها من أجهزة االتصال االلكتروني  النقال للمستخدم والحاسوب

وبالتحديد االجهزة الطرفية الخاصة بالحواسيب القابلة لالرتداء للبيانات والرسوم البيانية 

والملفات والصور، البرامج القابلة للتنزيل لتوفير المعلومات الجغرافية والخرائط 

والصور الجوية لألرض والفضاء وقياس  الجغرافية التفاعلية وصور االقمار الصناعية

االعماق في المحيطات، البرامج القابلة للتنزيل للوصول الى صور االقمار الصناعية 

على شبكة حاسوب عالمية واالجهزة النقالة والتطبيقات، االجهزة واالدوات االلكترونية 

عمليات الدفع عن وبالتحديد االجهزة النقالة وقارئات البطاقات الذكية وأجهزة معالجة 

قرب لتسهيل المعامالت التجارية من خالل وسائط الكترونية عبر شبكات السلكية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

وشبكات حاسوب عالمية وأجهزة االتصاالت النقالة، أجهزة االتصال قريب المدى 

المدعمة  بالتكنولوجيا ) ان اف سي( ، قارئات االتصال قريب المدى المدعمة  

برامج الحاسوب لتسهيل المعامالت التجارية من خالل بالتكنولوجيا ) ان اف سي(، 

وسائط الكترونية عبر شبكات السلكية وشبكات حاسوب عالمية وأجهزة االتصاالت 

النقالة، برامج الحاسوب وبالتحديد المنصات المالية االلكترونية التي تحتوي على عدة 

الة المتكاملة والبيئات انواع لمعامالت الدفع والقيد على الحساب لكافة االجهزة النق

القائمة على الشبكة، برامج الحاسوب لالستخدام فيما يتصل بالتخزين االلكتروني 

واالرسال والعرض والمصادقة  والتحقق واسترداد القسائم  والحسومات والخصومات 

والحوافز والعروض الخاصة، برامج الحاسوب المستخدمة فيما يتصل ببرامج والء 

ت الوالء المستخدمة للوصول واستخدام نقاط الوالء، معدات معالجة المستهلك وبطاقا

البيانات والحواسيب، الموجهات، مكبرات الصوت العالي، مكبرات الصوت الالسلكية 

الداخلية والخارجية، انظمة مكبرات الصوت، مكبرات الصوت التي تعمل باألوامر 

ت الهاتف النقال،  أجهزة التحكم الصوتية، المكبرات الصوتية التي تعمل بواسطة تطبيقا

بالتشغيل اآللي المنزلي، أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وبالتحديد المكبرات الصوتية 

التي يمكن التحكم بها  باألوامر الصوتية أو يدويا و تتمتع بقدرات المساعد الشخصي 

كم بأجهزة الرقمي لتدفق وتشغيل الصوت والفيديو والمحتويات متعددة الوسائط للتح

التلفاز والشاشات وأنظمة اللعب ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية ومشغالت الوسائط 

المحمولة وأجهزة تدفق الوسائط الرقمية، أجزاء الحاسوب التشغيلية للتحكم في أنظمة 

التشغيل اآللي المنزلي وبالتحديد االضاءة واالجهزة والتدفئة ووحدات التكييف والمنبه 

عدات السالمة وأجهزة المراقبة المنزلية، أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وغيرها من م

وبالتحديد المكبرات الصوتية التي يمكن التحكم بها  باألوامر الصوتية أو يدويا و تتمتع 

بقدرات المساعد الشخصي الرقمي للوصول  والبحث في قواعد البيانات والمواقع 

محمولة  والحواسيب والحواسيب اللوحية والهواتف االلكترونية والهواتف النقالة وال

الذكية والحواسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة  الوثائق والملفات وغيرها من 

المعلومات المحفوظة عند الطلب )االمر(،أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وبالتحديد 

ة أو يدويا و تتمتع بقدرات المكبرات الصوتية التي يمكن التحكم بها  باألوامر الصوتي

المساعد الشخصي الرقمي لتوفير خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين التي 

تبدأ من خالل اوامر التحكم الصوتية عبر الهاتف النقال والمحمول والحاسوب المحمول 

باليد والحاسوب المحمول وبالتحديد اضافة المواعيد والوصول الى مواعيد التقويم 

النذار وعداد الوقت ومذكرات، وعمل حجوزات المطاعم والسفر والفنادق، االجهزة وا

االلكترونية التي توفر الوصول الى االنترنت وعرض المعلومات على شبكات حاسوب 

عالمية واالوامر الصوتية والتعرف الصوتي وتحويل الكالم الى نص وادارة المعلومات 

الستخدام حر اليدين والتحكم عن بعد باألجهزة الشخصية وارسال الصوت والبيانات وا

االلكترونية، برامج الحاسوب للوصول وارسال البيانات والمحتويات بين االجهزة 

االلكترونية االستهالكية والشاشات، االجهزة الطرفية الخاصة بالحواسيب للوصول 

شاشات، مكبرات وارسال البيانات والمحتويات بين االجهزة االلكترونية االستهالكية وال

الصوت، سماعات االذن، السماعات، سماعات الرأس، وسائد االذن المستخدمة 

كملحقات لسماعات االذن والسماعات وسماعات الرأس، واقيات االذن المستخدمة 

كملحقات لسماعات االذن والسماعات وسماعات الرأس، الميكروفونات، أجهزة التحكم 

حكم في الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية، أجهزة عن بعد، أجهزة التحكم عن بعد للت

التحكم عن بعد للهواتف النقالة والحواسيب اللوحية للتحكم في الصوت والموسيقى 

والمكالمات الهاتفية وارسال البيانات، أدوات التسجيل واالرسال والتعرف والمعالجة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

ذن وعلب الشحن، وإعادة استنطاق الصوت، محوالت الطاقة للسماعات وسماعات اال

برامج الحاسوب للتعرف على الوجوه واالشياء، برامج الحاسوب  للتشغيل اآللي اللتقاط 

الصور والفيديو، الكاميرات، الكاميرات الالسلكية، الكاميرات الرقمية، كاميرات 

الفيديو، الكاميرات القابلة لالرتداء، الكاميرات للتشغيل االلي اللتقاط واختيار ونقل 

والفيديو، الكاميرات لتسجيل وارسال الفيديو والصور  الى الهواتف النقالة  الصور

والمحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة والحواسيب المحمولة باليد، اكسسوارات 

الكاميرا وبالتحديد المرابط واسالك الشحن والعلب،  برامج الحاسوب لنقل وتسجيل 

ختيار تلقائيا و مشاركة الفيديوهات والتقاط وتخزين وعرض وتعديل ومعالجة واال

والصور، العلب و االغطية الواقية للهواتف النقالة والمحمولة والهواتف الذكية 

والكاميرات وسماعات االذن والسماعات وسماعات الرأس والحواسيب اللوحية 

وسماعات الرأس للواقع االفتراضي والواقع المعزز والحواسيب المحمولة، علب 

لحمل الهواتف النقالة والمحمولة  والهواتف الذكية والكاميرات  وجيوب صغيرة

وسماعات االذن والسماعات وسماعات الرأس والحواسيب اللوحية وسماعات الرأس 

للواقع االفتراضي والواقع المعزز والحواسيب المحمولة، علب للحمل وعلب حماية 

عات االذن والسماعات تضم أجهزة شحن البطاريات وخاصة المعدة لالستخدام مع سما

وسماعات الرأس، علب الحماية وعلب الشحن المعدة خصيصا والتي تضم وصالت 

طاقة كهربائية واجهزة شحن بطاريات لشحن السماعات و سماعات االذن، الجيوب 

الصغيرة الواقية للهواتف النقالة والمحمولة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية،  

النقالة والمحمولة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية،  مصدات الحماية للهواتف

اكسسوارات الكاميرا للهواتف النقالة والمحمولة والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية 

وبالتحديد العدسات والمناصب ثالثية القوائم والعلب التي تحتوي على عدسات مدمجة 

الجهزة المحاكية للواقع وصفائح تثبيت والفالش وادوات التحكم، اكسسوارات ا

االفتراضي وبالتحديد قطع تبديل الحشوات الواقية، االجهزة حرة اليدين، سماعات 

الرأس، الساعات الذكية، االكسسوارات للساعات الذكية بما فيها عصابات الساعات 

واالربطة واالغطية، لوحات المفاتيح، الشواحن، شواحن السيارات، علب للشواحن، 

ت لسماعات االذن والسماعات وسماعات الرأس، علب الشحن، شواحن بطاريا

البطاريات، كابالت الطاقة والمحوالت، الكابالت، كابالت الشحن الكهربائية لسماعات 

االذن والسماعات وسماعات الرأس وعلب الشواحن، واقيات الشاشة، قواعد قابلة 

ات الالسلكية، برامج للتبديل من المعدن والقماش لمكبرات الصوت المشغلة والموجه

الحاسوب إلرسال وعرض المحتويات الرقمية واالعمال الصوتية واالعمال المرئية  

واالعمال السمعية والبصرية والمنشورات االلكترونية والكتب واالفالم والموسيقى، 

برامج الحاسوب لتصفح والوصول الى المحتويات الرقمية وبرامج الحاسوب والعاب 

ل السمعية واالعمال المرئية واالعمال السمعية والبصرية الحاسوب واالعما

والمنشورات االلكترونية والكتب واالفالم والموسيقى، برامج للواقع المعزز 

دون  2واالفتراضي، سماعات رأس وادوات تحكم للواقع االفتراضي والواردة بالفئة 

 غيرها.

 

  
 

وغيرها  722756مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مكاوى كهربائية ، التليفزيون ، مكاوى شعر ، راديو كاسيت و جميع هذه  - 2الفئة 

 (2المنتجات تقع 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366342 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقيةال - 35قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مكاوى كهربائية ، التليفزيون ، مكاوى شعر ، راديو كاسيت و جميع هذه  - 2الفئة 

 (2المنتجات تقع بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353631 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/56/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان -بيجيون كوربوريشين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كيو ، طوكيو ، اليابان  -شو ، شيو  -هيساماتسيو  -نيهونباشى  - 4-4

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

موازين الحرارة السريرية ، المرايا الطباء االسنان ، اجهزة وحدة اشعة  - 15لفئة ا

اكس لالغراض الطبية ، حاصنة الحلمة ، مجتذب الحلمة ، كؤوس رضاعة للدواء 

السائل ، ورق سلس البول ، سكاتات لالطفال الرضع ، عضاضة لالسنان ، حلقات 

، صمامات لزجاجات االرضاع ، التسنين ، زجاجات رضاعة ) زجاجات اطفال ( 

حلمات ، مضخات للثدى ، موانع الحمل غير الكيميائية ، اثداء اصطناعية ، ضمادات ) 

 دون غيرها 15مرنة ( ، مواد للخياطة الجراحية وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5352654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -ميرا الب  -مروة سليمان سيد طه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -سموحة  -متفرع من ش النصر  6ش  4

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 15األجهزة الطبية الواردة بالفئة  - 15الفئة 
 

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

وعن الرسم كال على حدة gd والب  nnAoirسبرمو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5352650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرية الجنسية -ميرا الب  -مروة سليمان سيد طه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سموحة سيدى جابر  -متفرع من ش النصر  6ش  4

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 15األجهزة الطبية بالفئة  - 15الفئة 
 

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

العالمة وعن االرقام كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5352656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -ميرا الب  - مروة سليمان سيد طه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدى جابر  -سموحة  -متفرع من ش النصر  6ش  4

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 15األجهزة الطبية الواردة بالفئة  - 15الفئة 
 

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

التجارى وعن الرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5900325 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/54/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ليمتد(  -نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا ) وتتاجر أيضا  باسم نيسان موتور كو

 مؤلفة وقائمة وفقا للقوانين اليابانيةمساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كن  -يوكاهاما _ شى كانجاوا  -كو  -كانجاوا  -تاكراشو  9

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة تكييف العربات ، أجهزة تسخين العربات ، أجهزة تسخين إلزالة الثلج  - 11الفئة 

 ، أجهزة إنارة العربات ، مواد إضاءة العربات . من زجاج العربات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/52/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  - 03قطعة رقم  -قة الخامسة المنط

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

وغيرها 762470العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5926069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/19/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه-يونستار   -العربيه للصناعات المتكامله  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب المنطقه الصناعيه الثالثه  2طريق مصر السويس الصحراوى القطعه  -مدينة بدر 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات الكهربائيه والكشافات والنجف واالباليك وجميع معدات واجهزه  - 11فئة ال

 دون غيرها 11االناره الكهربيائه ألواردة بالفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5316531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/53/9510 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

مصري  -محمد عبد الرحمن محمد هاشم  -منشأة دلتا الدوليه للصناعه وااللكترونيات 

 فردى  -الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه السادات  -المجمع الصناعى  - 66,  60القطعة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 11جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودةتأسست طبقا لقوانين المملكة المتحدة -توولستريم ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتش زد المملكة  0  99سوميريست بى ايه  باوندارى واى لوفتون ترادينج استات  يفيل

 المتحدة

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

المشاعل والمصابيح جهاز اضاة للسيارات المصابيح الكهربائية الواردة  - 11الفئة 

 دون غيرها 11بالفئة 
 

-----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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5345222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -مجدى احمد على زهران  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة    -باب الشعرية  -الفجالة  -أ شارع الجد  6

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

تجهيزات  –وهات صنبور منع الرش ف –توريد المياه و األدوات الصحية  - 11الفئة 

احواض  –مثبتات انابيب في الحمام  –بطانات الحمام  –تركيبات للحمام  –الحمام 

أجهزة تقطير  –تجهيزات تبريد للماء  –شفاطات  –احواض حمام نصفية  –االستحمام 

 –) تجهيزات للري (  –رشاشات الري بالتنقيط  –مرشحات لماء الشرب  –تقطير  –

 –جهاز غسل بالدفق  –تركيبات للحمام  –محابس لألنابيب  –لتبخير الماء أجهزة 

صمامات للتحكم في المنسوب في الخزانات  –صنابير رئيسية  –خزانات غسل بالدفق 

محابس خط  –فوهات مانعة لتناثر السائل  –صنابير الخلط لالستخدام في انابيب الماء –

 –صهاريج ضغط الماء –التركيبات الصحية (  انابيب ) أجزاء من –االنابيب )صنابير( 

كماليات التنظيم و األمان ألجهزة  –كماليات التنظيم ألجهزة و انابيب المياه او الغاز 

 –أجهزة و تركيبات صحية  –كماليات األمان ألجهزة و انابيب المياه او الغاز  –المياه 

 –دات تقطير احواض غسيل احواض حمام نصفية وح –ادشاش  –مقاعد تواليت 

 –احواض المراحيض  –صنابير )حنفيات(  –صنابير ) محابس و سدادات ( لألنابيب 

مباول ) تركيبات  –مراحيض ) دورات مياه (  –مراحيض متنقلة  –مقاعد المراحيض 

حلقات رقيقة ألحكام الوصل  –صمامات للتحكم في المستوي في الخزانات  –صحية ( 

مغاسل لليدين  –يل االيدي أجزاء من التركيبات الصحية احواض لغس –لصنابير المياه 

 –شبكات المياه  –دورات مياه  –) أجزاء من التركيبات الصحية ( اوعية للغسيل 

أجهزة  –تركيبات غسل  بدفق الماء  –أجهزة لترشيح الماء  –شبكات توزيع الماء 

وازم امان ألجهزة و ل –لوازم منظمة ألجهزة انابيب الماء و الغاز  –المتصاص الماء 

انابيب  –أجهزة   وماكينات لتنقية الماء  –تركيبات لتنقية الماء  –انابيب الماء او الغاز 

 المياه للمنشأة الصحية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

707564االشتراطات        :          العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5341500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كويك ميل اس .ار.ال. شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايطاليا-سيناجو ام اى  95356/0فيا ستاتى يونيتى دا امريكا 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

جهزه كهربائيه لصنع الشاى والقهوه،ماكينت كهربائيه لعمل االسبريسو ا - 11الفئة 

،مخمرات القهوه الكهربائيه ،مرشحات كهربيه للقهوه ،اجهزه تحميض البن ،اغطيه 

لماكينات عمل القهوه الكهربيه ) فارغة( ،مصافى كهربيه للقهوه وهذة المنتجات واردة 

 دون غيرها 11بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5341056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/15/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

ابل انك . شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية في 

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  20514نو ، كاليفورنيا انفينيت لوب ، كوبرتي 1

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة لالنارة  والتدفئة وتلطيف الهواء وتكييف الهواء والترطيب وسحب  - 11الفئة 

الرطوبة والتهوية والطهو والتبريد والغسيل والتجفيف والسباكة وامداد المياه 

ت المصابيح وتجهيزات االنارة والمصابيح ، االفران واالغراض الصحية ، بصيال

والسخانات وسخانات المياه واألجهزة المعدة للترطيب ولسحب الرطوبة ومكيفات 

الهواء والمراوح الكهربائية والمدافئ افران الطهو والمواقد ومواقد الطهو ومحمصات 

البس  احواض الخبز الثالجات والمجمدات  غساالت الصحون  غساالت ومجففات الم

المياه الساخنة واحواض االستحمام وحمامات الدش والمغاسل والتجهيزات لما سبق 

 دون غيرها 11ذكره الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5365160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/11/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اني عمرو محمد عبد الرازق العن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سيدي جابر  -طريق الحرية كليوباترا  311

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

صنابير الدش  -الصنابير  -سخانات الحمامات  -تركيبات الحمامات الصحية  - 11الفئة 

احواض -انابيب المياه  -تحمام مقصورة االس -الصنابير حوض و صنابير خالط  -

و جميع انواع االدوات و التركيبات الصحية و  -المطبخ و احواض غسيل المالبس 

 دون غيرها 11و جميع منتجات الفئة  11االحواض االستانلس بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361469 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كوانتم لالستيراد و توريد االدوات الكهربائية و مستلزماتها  -محمود ماهر وشركاة  

 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6مدينة  1مج  19أ الدور االرضي الحي  46عمارة 

 11 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غيرها 11اللمبات الليد الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/19/9516 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة كورية مساهمة -ال جى الكترونيكس انك . ، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كوريا 105 -691جو ، سؤول ،  -يونجديونجبو  -دايرو -يوى  190

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

مكيفات الهواء اجهزة الهواء الساخن المرطبات مزيالت الرطوبة الكهربائية   - 11الفئة 

تخدام المنزلى الطباخات الكهربائية منقيات المياة لالستخدامات المنزلية مؤينات لالس

المياة لالستخداماتت المنزلية اجهزة االغشية لتنقية المياة المجمعات الحرارية الشمسية 

)للتسخين( منظفات الهواء اجهزة التهوية )مكيفات الهواء( اجهزة للتسخين اضاءات 

ل اى دى( طباخات الغاز افران المطبخ الكهربائية االجهزة او الصمام الباعث للضوء )ا

التجهيزات للطبخ الثالجات الكهربائية مجففات المالبس الكهربائية االت العناية بامالبس 

لتجفيف المالبس )الكهربائية( لالستخدام المنزلى االالت الكهربائية للعناية بامالبس الى 

والتعقيم والتبخير للمالبس لالستخدامات المنزلية  فيها وظائف ازالة الروائح الكريهة

االالت الكهربائية لتجفيف المالبس مع وظائف التعقيم وازالة الروائح واوالة التجاعيد 

لالستخدامات المنزلية المرشحات الدقيقة لمعالجة المياة محطات تحلية المياة تجهيزات 

تصالح واعادة استعمال مياة الصرف التنقية لمياة المجارى تجهيزات التنقية النظمة اس

الصحى اجهزة تنقية ومعالجة مياة الصرف الصحى المرشحات لمياة الصرف الصحى 

منقيات المياة للصناعة مصابيح الشوارع المصابيح المتوهجة المصابيح الفلورسنتية 

مصابيح السيارات تجهيزات واجهزة التهوية للسيارات المدفئات للسيارات االنابيب 

تفرعة بكونها من اجهزة التبريد االنابيب المتفرعة بكونها اجزاء من مكيفات الهواء الم

الخراطيم المرنة بكونها من اجهزة تبريد الهواء الخراطيم المرنة لمكيفات الهواء اقبية 

 دون غيرها 11النبيذ الكهربائية لالستخدامات المنزلية الواردة بالفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

255 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الرؤية للصناعات االنشائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  1سنتر االردنية مدخل  -عمان  6شقة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11ادوات صحية بالفئة  - 11الفئة 
 

فى الوضع  U lالتنازلعن الحروف ان فى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

العادى 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 10ش السودان الدور الثالث شقه  354

 11 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 11الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رية مساهمة شركة كو  -ال جى اليكترونكس انك .، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كوريا   105 -691جو ، سؤول ، -دايرو ، يونجدينجبو  -، يوى  190

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

مكيفات الهواء اجهزة الهواء الساخن المرطبات مزيالت الرطوبة الكهربائية   - 11الفئة 

قيات المياة لالستخدامات المنزلية مؤينات لالستخدام المنزلى الطباخات الكهربائية من

المياة لالستخداماتت المنزلية اجهزة االغشية لتنقية المياة المجمعات الحرارية الشمسية 

)للتسخين( منظفات الهواء اجهزة التهوية )مكيفات الهواء( اجهزة للتسخين اضاءات 

لكهربائية االجهزة او الصمام الباعث للضوء )ال اى دى( طباخات الغاز افران المطبخ ا

التجهيزات للطبخ الثالجات الكهربائية مجففات المالبس الكهربائية االت العناية بامالبس 

لتجفيف المالبس )الكهربائية( لالستخدام المنزلى االالت الكهربائية للعناية بامالبس الى 

ات المنزلية فيها وظائف ازالة الروائح الكريهة والتعقيم والتبخير للمالبس لالستخدام

االالت الكهربائية لتجفيف المالبس مع وظائف التعقيم وازالة الروائح واوالة التجاعيد 

لالستخدامات المنزلية المرشحات الدقيقة لمعالجة المياة محطات تحلية المياة تجهيزات 

التنقية لمياة المجارى تجهيزات التنقية النظمة استصالح واعادة استعمال مياة الصرف 

ى اجهزة تنقية ومعالجة مياة الصرف الصحى المرشحات لمياة الصرف الصحى الصح

منقيات المياة للصناعة مصابيح الشوارع المصابيح المتوهجة المصابيح الفلورسنتية 

مصابيح السيارات تجهيزات واجهزة التهوية للسيارات المدفئات للسيارات االنابيب 

يب المتفرعة بكونها اجزاء من مكيفات الهواء المتفرعة بكونها من اجهزة التبريد االناب

الخراطيم المرنة بكونها من اجهزة تبريد الهواء الخراطيم المرنة لمكيفات الهواء اقبية 

 دون غيرها 11النبيذ الكهربائية لالستخدامات المنزلية 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5363052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمةمصرية -جى ار للتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادى  101ش  99

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11االدوات الصحيه الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

----------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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة يابانية -جونسون كونتر ولز اير كونديشننج انك  -هيتاشى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان - 150 - 5599طوكيو  -كو   -ميناتو  -تشوم  - 1كايجان  1 - 16

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11مكيفات الهواء ومكيفات الهواء لالغراض الصناعية بالفئة رقم  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( الهالل والنجمة الفضية مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

التكييفات ، الشوايات ، السخانات ، الدفايات ، الثالجات ، اجهزة و معدات  - 11الفئة 

، اوانى طهى كهربائية ، مجفف شعر ، ميكروويف ، المراوح ، كشافات اضاءة  طهى

 (11)انارة( ، بوتاجاز ، كاتل و جميع هذه المنتجات تقع بالفئة رقم )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

التكيفات ، الشوايات ، السخانات ، الدفايات ، الثالجات ، اجهزة و معدات  - 11فئة ال

طهى ، اوانى طهى كهربائية ، مجفف شعر ، ميكروويف ، المراوح ، كشافات اضاءة  

 (11، بوتاجاز ، كاتل و جميع هذه المنتجات تقع بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5319053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -تيومسان رابر تاير )وايهاى (كو. ليمتد 

 الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نجسين رود ، وايهاى اكونوميك تيكنولوجى ديفيلوبمنت زون ،شاندونج ، تي 1رقم 

 بروفينس ، الصين .

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات للسيارات ،اطارات هوائية ،اطارات لعجالت المركبات )اطارات (،  - 19الفئة 

اطارات اطارات للعجالت والدراجات ، معالجات لتجديد االطار الخارجى لالطارات ، 

داخلية للعجالت والدراجات )صمامات ( كوابح المتصاص الصدمة خاصة بالمركبات ، 

واقيات الطين )رفارف العجالت (كوابح ماصة للصدمات خاصة بالسيارات بالفئة 

 ( دون غيرها19)
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5313001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اشرف فؤاد كامل وشريكيه  -العبور لصناعة اليايات ) مينراف(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور  - 19513بلوك  4،  3القطعتين 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19اليايات الخاصة بالسيارات بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5390560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/11/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك . 

 ليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكيةكا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية   20514انفينيت لوب ، كوبرتينو ، كاليفورنيا  1

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات لوحات التحكم كونها من األجزاء الداخلية للمركبة لوحات القيادة  - 19الفئة 

جهزة ضد السرقة للمركبات أجهزة اإلنذار ضد السرقة للمركبات الدراجات النارية األ

 دون غيرها 19سيارات 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5334906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/54/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصرية شركة -شركة متجر للهندسة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -الحى الخامس عمارات التجمع الخامس  126بالمشروع  126القطعة رقم 

 الجديدة 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع انواع المركبات بالفئة  - 19الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5303604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه -تانسينت هولدينغز ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جى تى ، سانتورى يارد ، كريكيت سكوير ، هوتشينز درايف ، جورج  9601ب  -ص 

 تاون ، غراند كايمان ، جزر كايمان

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات ; أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي.; رقع مطاطية الصقة   - 19الفئة 

إلصالح األنابيب الداخلية; ناقالت هوائية )تلفريك(; أجهزة وآالت ومعدات للطيران; 

طائرات; مركبات جوية; مضخات هواء ]لوزام للمركبات[; مركبات حوامة )مزودة 

اء ]أجهزة أمان في السيارات[; طائرات; سيارات إسعاف; بوسائد هوائية(; أكياس هو

طائرات برمائية; أجهزة مانعة للتوهج للمركبات; سالسل مانعة لالنزالق; أجهزة ضد 

سرقة المركبات; أجهزة إنذار ضد سرقة المركبات; المركبات المدرعة; منافض 

ات سيارات; السجائر للسيارات; سيارات; أسقف سيارات; سالسل للسيارات; شاسيه

إطارات سيارات; هياكل سيارات; مركبات مستقله تحت الماء للتفتيش في قاع البحار; 

مرتكزات محاور; محاور دواليب المركبات; أكياس تتكيف مع الكراسي المتحركة; 

أثقال توازن لعجالت المركبات; شنابر لصرة العجالت; صنادل; سالل للدراجات 

فصلية; مقبض تثبيت الدراجة عند ركنها; سالسل للدراجات الهوائية; منفاخ للحافالت الم

الهوائية; مقابض للدراجات الهوائية; إطارات للدراجات الهوائية; مكابح للدراجات 

الهوائية; واقيات وحل )رفرف( للدراجات الهوائية; مرافق تدوير للدراجات الهوائية; 

; عجالت للدراجات الهوائية; محركات للدراجات الهوائية; دواسات للدراجات الهوائية

مقاعد للدراجات الهوائية; هياكل دراجات هوائية; أجراس للدراجات الهوائية; دراجات 

هوائية; دراجات كهربائيه; مجاديف للقوارب; قوارب; هياكل مركبات; عربات نقل 

منخفضة لعربات السكك الحديدية; بطانات مكابح المركبات; لقم مكابح المركبات; قطع 

ابح المركبات; لبادات مكابح السيارات; أقراص الفرامل للمركبات; مكابح للمركبات; مك

مصدات لقاطرات السكك الحديدية; واقيات صدمات للسيارات; أجهزة ومنشآت للنقل 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

الكبلي; عربات كبلية; عربات ]مركبات[ للذخائر; زوارق; أغطية لخّزانات البنزين في 

ة مركبات كبيرة; عربات السكك الحديدية; عربات المركبات; بيوت متنقلة على هيئ

لمنشآت النقل الكبلي; عربات; عربات دفع أو جر; أغلفة خارجية لإلطارات الهوائية; 

عجالت محورية لعربات الترولي  ]عربات دفع أو جر[; عربات للصب; عربات 

 للصب; مصاعد ذات مقاعد; والعات سيجار للسيارات; طائرات مدنية صغيرة بدون

طيار; عربات ترولي للتنظيف; مرابط لحبال الُسفن; قابضات )كلتشات( للمركبات 

البرية; مركبات خلط الخرسانة; أذرع توصيل للمركبات البرية بخالف أجزاء 

المحركات والمكائن; وصالت قارنة للمركبات البرية; أغطية لعجالت توجيه المركبات; 

ف الخاصة بالمكائن[; مرابط مراسي علب مرافق ألجزاء المركبات البرية ]بخال

القوارب; دراجات توزيع هوائية ثالثية العجالت; عربات طعام; عربات طعام; 

مؤشرات اإلتجاه للدراجات الهوائية; إشارات اإلتجاه للمركبات; مناطيد موجهة ]مناطيد 

ذات محركات[; مسننات فصل التعشيق للقوارب; أبواب للمركبات; كّراءات ]قوارب[; 

غطية واقية للدراجات الهوائية; السيارات بدون سائق ]السيارات مستقلة[; محركات أ

تدوير للمركبات البرية; سالسل تدوير للمركبات البرية; مقاعد قاذفة للطائرات; مركبات 

كهربائية; محرك يتصاعد للمركبات البرية; مكائن للمركبات البرية; مصدات للُسفن; 

ت عجالت السكك الحديدية; االرصفه المجهزة لعربات زوارق عبور; شفهات إلطارا

األطفال; االرصفه المجهزة لعربات األطفال; شاحنات ذات رافعات شوكية; عجالت 

سائبة للمركبات البرية; سكك حديدية معلقة; مداخن للُسفن; مداخن للقاطرات; صناديق 

ات للدراجات مسننات للمركبات البرية; مجموعة مسننات للمركبات البرية; مسنن

الهوائية; عربات ذات دوالبين للعبة الغولف; عربات نقل; مساند الرأس لمقاعد 

المركبات; مساحات المصابيح األمامية; أغطية لمكائن المركبات; أغطية للمركبات; 

أبواق للمركبات; عربات ذات دوالبين للخراطيم; مناطيد; أغطية لمحاور العجالت; 

ات عجالت للدراجات الهوائية; دارات هيدرولية صرات عجالت المركبات; صر

للمركبات; طائرات مائية; مساند إنزال مائلة للقوارب; محركات نفاثة للمركبات البرية; 

زالجات دفع؛ الحقائب; صواري للقوارب; مركبات حربية للنقل; طائرات عسكرية 

صغيرة  صغيرة بدون طيار ; دواليب عربات النقل في المناجم; دراجات بخارية

]مركبات[; دراجات ذات محركات صغيرة; حافالت; حافالت كهربائية; بيوت متنقلة 

ذات محركات; دراجات بخارية صغير; سيارات سباق; مسند دراجة نارية; مقاعد 

للدراجات النارية; سالسل للدراجات النارية; هياكل دراجات النارية; مقابض للدراجات 

رية; دراجات نارية; محركات كهربائية للمركبات النارية; محركات للدراجات النا

البرية; واقيات وحل )رفرف(; أدوات مانعة النزالق إطارات المركبات; `مجاديف; 

حافالت; مجاديف للزوارق; سالل كبيرة للدراجات الهوائية; سالل كبيرة للدراجات 

ة في النارية; مظالت هبوط; إطارات هوائية; زوارق مسطحة; كوات )نوافذ صغير

الُسفن والطائرات(; أبواب خلفية آلية ]أجزاء من المركبات البرية[; عربات يدوية ; 

آليات دفع للمركبات البرية; مضخات للدراجات الهوائية; دراجات بخارية صغيرة 

]مركبات[; أغطية لعربات األطفال; أغطية لعربات األطفال; الناموسيات المزودة 

صالت قارنة للسكك الحديدية; مرايا الرؤية الخلفية; بكراسي؛ عربات ُتدفع باليد; و

مسننات تخفيض السرعة للمركبات البرية; مركبات مبرًّدة; عربات مبردة ]مركبات 

السكك الحديدية[; مركبات التحكم عن ُبعد ]بخالف الُلعب[; المركبات التي تعمل عن 

ة إنذار رجوع المركبات بعد للتفتيش تحت الماء; ُعدد إصالح اإلطارات الداخلية; أجهز

إلى الخلف; إطارات لعجالت الدراجات الهوائية; إطارات لعجالت المركبات; قاطرات 

السكك الحديدية المعلقة; قاطرات السكك الحديدية; مساند المجاديف; دفات لتوجيه 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

الُسفن; أغطية لمقاعد الدراجات الهوائية ; أغطية لمقاعد الدراجات النارية; الحقائب 

يفة للدراجات الهوائية; أحزمة أمان لمقاعد المركبات; مقاعد أمان لألطفال، في المك

المركبات; داسرات مروحية للقوارب; داسرات مروحية; مراوح ]داسرات[ للُسفن; 

مجاديف; طائرات بحرية; أغطية لمقاعد المركبات; أحزمة أمان لمقاعد المركبات; 

ت في المركبات; مخمدات الصدمات هياكل الُسفن; ُسفن; نوابض مخمدة للصدما

للسيارات; عربات ترولي للتسوق ]عربات ذات دوالبين[; عربات جانبية; مرايا 

العرض الجانبي للمركبات; حامالت زالجات للسيارات; مصاعد تزلج; مضاجع نوم 

للمركبات; عربات نوم; عربات جليد [مركبات]; سيارات الثلج; إطارات غير مجوفة 

ات; مركبات فضائية; أغطية عجالت الغيار; أغطية إطارات الغيار; لعجالت المركب

صواري للُسفن; مسامير كبيرة لإلطارات; أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند 

الهبوط )كوابح( للمركبات; مشابك القضبان الشعاعية للعجالت; قضبان شعاعية 

حكم بالُسفن; عجالت للدراجات الهوائية; سيارات رياضية; شاحنات للرش; أجهزة ت

توجيه المركبات; مجاديف لمؤخر السفينة; حاجبات شمسية للسيارات; مخمدات 

صدمات لتوقف المركبات; رافعات لألبواب الخلفية ]أجزاء من المركبات البرية[; 

عربات السكك الحديدية المعلقة ]عربات كبلية[; شاحنات قالبة; عربات قالبة; 

فن; هياكل قالبة للشاحنات; أجهزة قالبة بصفتها أجزاء عارضات خشبية ]هياكل[ للُس

من الشاحنات والعربات; محوالت عزم الدوران للمركبات البرية; قضبان التوائية 

للمركبات; جرارات; وصالت ربط المقطورات للمركبات; مقطورات ]مركبات[; 

لمركبات عربات الترام; سالسل نقل الحركة للمركبات البرية; أعمدة نقل الحركة ل

البرية; آليات نقل الحركة للمركبات البرية; مداسات للمركبات ]من نوع الجرارات[؛ 

مداسات للمركبات ]سيور دوارة[;  مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات; دراجات هوائية 

ثالثية العجالت; عربات ترولي; شاحنات; إطارات بدون أنابيب للدراجات الهوائية; 

ت الهوائية; أنابيب داخلية للدراجات الهوائية; تربينات للمركبات أنابيب داخلية لإلطارا

البرية; عربات ترولي ذات دوالبين; موسية لإلطارات; إطارات لعجالت المركبات; 

هياكل سفلية للمركبات; أثاث المركبات; صمامات إلطارات المركبات; شاحنات مغلقة 

صدمات للمركبات; لوحات  ]مركبات[; عجالت المركبات; هياكل مركبات; واقيات

تشغيل المركبات; قضبان شعاعية لعجالت المركبات; نوابض تعليق للمركبات; مقاعد 

للمركبات; أغطية مشكلة للمركبات; مقود السيارات; مركبات للنقل البري أو الجوي أو 

المائي أو بواسطة السكك الحديدية; عربات; مركبات مائية; عربات يدوية; راسي 

نوافذ للمركبات; زجاج المركبات األمامي; مساحات زجاج المركبات  المقعدين;

    األمامي; يخوت.

 ( دون غيرها 19بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -نمرتى  -ى محمد عبد الرحيم عبد المقصود عيسى البيوق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك خالد  -المنطقة الحادية عشر  -الدور الثانى علوى  -مول الجامعة  -مدينة السادات 

 المنوفية -السادات  -محمد عبد الغنى 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19أكسسوارات السيارات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية تألفت فى اوهايو  -ذى جوديير تاير اند راير كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحدة االمريكيةالوال - 44316 -اوهايو   -اكرون  -انوفبشن واى  955

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  19االطارات الوارده بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364615 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودة صينية  شركة ذات مسئولية -أيولوس تيير كو . ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -هينان  -جياودونج ثاوث رود جياوزيو  40

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات  -اطارات السيارات  -االطارات  -اطارات لعجالت المركبات  - 19الفئة 

ر دوارة مداسات للمركبات ) سيو -اطارات مضغوطة  -داخلية لالطارات المضغوطة 

اطارات لعجالت  -أغلفة خارجية لالطارات المضغوطة  -( مسامير كبيرة لالطارات 

 دون غيرها 19اطارات للدراجات الهوائية والواردة بالفئة  -المركبات 
 

257652االشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة صينية  -أيولوس تيير كو . ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -هينان  -جياو دونج ثاوث رود جياوزيو  40

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات  -اطارات السيارات  -االطارات  -كبات اطارات لعجالت المر - 19الفئة 

مداسات للمركبات ) سيور دوارة  -اطارات مضغوطة  -داخلية لالطارات المضغوطة 

اطارات لعجالت  -أغلفة خارجية لالطارات المضغوطة  -( مسامير كبيرة لالطارات 

 دون غيرها 19اطارات للدراجات الهوائية والواردة بالفئة  -المركبات 
 

7760874الشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -نينغبو ايستايجر برودكتس كو .، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، فانيا سنتر ، هايشو ديستركت ، نينغبو ، الصين 16، نمبر  1953رووم  

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مخمدات الصدمات للسيارات صرات عجالت المركبات اذرع التوصيل فى  - 19الفئة 

المركبات االرضية )غير اجزاء المحركات والمحركات الكهربية( مرايا الرؤية الخلفية 

بضات )كلتشات( للمركبات البرية عجالت المركبات هياكل مركبات اعمدة نقل قا

الحركة للمركبات البرية شاسيهات سيارات مكابح للمركبات وكل هذة المنتجات واردة 

 والترد ضمن فئات اخرى  19بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى  -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 - 249 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -ة الحديقة الدولي -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى في الوضع العادى
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19الواردة بالفئة جميع المنتجات  - 19الفئة 
 

على حدى  aIUMKاالشتراطات        :      التنازل عن بالك  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366146 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد  -احمد محمد محمد خليل وشريكه  

 شركة توصية بسيطة   -والتوكيالت التجاريه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه  

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع منتجات الفئة  - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366306 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

نوافذ للمركبات ، مساحات زجاج المركبات االمامى ، زجاج المركبات  - 19الفئة 

 (19االمامى و جميع هذه المنتجات تقع بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

نيو ايجيبت جولد  -محمد حسن عبدالرازق وحسن مصطفى عبدالرازق وشركاهم 

 شركة تضامن  -لصناعه المجوهرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  13513/ 3قطعه  -المنطقه الصناعيه أ   -العبور 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14مشغوالت ذهبيه بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

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

AQQIG  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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

نيو ايجيبت جولد  -محمد حسن عبدالرازق وحسن مصطفى عبدالرازق وشركاهم  

 شركة تضامن  -لصناعه المجوهرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  13513بلوك  - 3 قطعه  -المنطقه الصناعيه أ   -العبور

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المشغوالت الذهبيه والمجوهرات والساعات الوارده بالفئه  - 14الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

281 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5369444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -انك  -جوى الوكاس هولدينجز 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر العذراء البريطانيه -ورتوال  ت -رودتاون  -ترايدنت تشامبرز  - 146

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن نفيسة او  - 14الفئة 

مطليه  بها غير الواردة فى فئات اخرى المجوهرات واالحجار الكريمه ادوات قياس 

 14منتجات الواردة بالفئة رقم الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقه وجميع ال
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369056 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ديبي مورجان ماكاو كوميرشيال اوفشور ال تى دى 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة ماكاو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اى سينترو كوميرشيال فيرست  - 655ايفينيدا. دو دى ار . رودريغو رودريغز ، رقم 

 ، ماكاو 50_15ناسيونال ، بى 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المجوهرات ، الساعات ، ساعات ، سوار وسيور ساعات ، زمامات  - 14الفئة 

 14نق ، اساور ، قالئد ، خواتم واساور بالفئة رقم )مرابط( اكمام ، دبابيس رابطات الع

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5903235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/51/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة ش م م شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -االمتداد الشمالى للمنطقة الصناعية - 19552بلوك  - 3رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5906220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/54/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م    -شركة النيل للصناعات التحويلية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان   -مدينة بدر  -أ المنطقة الصناعية الثالثة 96قطعة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المناديل الورقية .المناشف الورقية.الفوط الورقية .مفارش ورقية .حفاضات  - 16الفئة 

 16االطفال بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة توصية بسيطةشرك -عاكف باك تك -حسن محمد حسن عاكف وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -السادس من اكتوبر  401،  460،  463امتداد الصناعية الثالثة .القطع ارقام 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مناديل ورقية للوجة مناشف ورقية للحمامات والمطابخ مناشف السفرة  - 16الفئة 

الورق حافظات من الورق علب واغلفة من الورق  مناديل الجيب الورقية حفاضات من

دون  16ورق تواليت مناديل من الورق الزالة مستحضرات التجميل الواردة بالفئة 

 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/19/9513 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة  -ماجد الفطيم القابضه ) ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى , االمارات العربيه المتحده 194441ص ب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات المصنوعه من هذه المواد وغير وارده فى الورق والورق المقوى وال - 16الفئة 

مواد -القرطاسيه-الصور الفوتوغرافيه-مواد تجليد الكتب-المطبوعات-فئات اخرى

فراشي الدهان او -مواد الفنانين-اللصق المستعمله فى القرطاسيه او لغايات منزليه

ه والتدريس)عدا )عدا االثاث( مواد التوجي-االالت الكاتبه واللوازم المكتبيه-التلوين

-االجهزه(مواد التغليف البالستيكيه)غير الوارده فى فئات اخرى( حروف الطباعه

 دون غيرها 16الكلشيهات )الراسمات(والوارده بالفئه 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/54/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -سورى الجنسية  -صناعات الورقية والكشاكيل لصاحبها نادر عمر عمورى سيما لل

 فردى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -م . نصر  -ش زاكر حسين  6

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16االدوات الكتابية والمكتبية الواردة بالفئة  - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    5356935 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/50/9514 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -أحمد عصام راغب  -صيدلية العزبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع احمد تيسير  1

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

لمقوى والمنتجات المصنوعة من هذة المواد وغير واردة فى الورق والورق ا - 16الفئة 

فئات اخرى والمطبوعات ومواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومواد 

اللصق المستعملة فى القرطاسية او لغايات منزلية ومواد الفنانين وفراشى الدهان او 

 الثاث( التلوين واالالت الكتابية واللوازم المكتبية )عدا ا

ومواد التوجية والتدريس ) عدا االجهزة( ومواد التغليف البالستيكية ) غير الواردة فى 

 فئات اخرى ( 

 دون غيرها 16وحروف الطباعة واكليشيهات ) الراسمات( الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5399066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة محدودة باالسهم بموجب القوانين فى جمهورية  -شركة ارما المحدودة 

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غير ها  16جميع منتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

746676العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/52/9510 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة الملكة لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الحي الثالث  9036بلوك   0الدور االرضي بالعمارة المقامة علي قطعة رقم  3شقة 

 القليوبية  -العبور 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16مكاتبات الشركة بالفئة  - 16ئة الف
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5393404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/52/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا لقوانين مصر  شركة مساهمة -المجموعة المالية هيرميس القابضة  

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -ب القرية الذكية طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى  192

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعه من هذه المواد المشمولة فى فئات  - 16الفئة 

مواد تجليد الكتب الصور الفوتوغرافية القرطاسية مواد اللصق اخرى المطبوعات 

المستعملة للقرطاسية او لالغراض المنزلية مواد الستخدام الفنانين فرش الدهان او 

الرسم االالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا االثاث ( مواد التدريس  والتعليم )عدا 

تغليف )غير المشمولة  بفئا ت اخرى ( االجهزة ( المواد البالستيكية المستخدمة لل

 16حروف الطباعة فى االت الطابعه كليشيهات الطباعه وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

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

764008مة رقم العالمة مرتبطة مع العال -الحروف كال على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5390065 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/51/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -أحمد عصام راغب العزبى  -صيدلية العزبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع احمد تيسير  1

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات الورق والورق المقوى اليافطات مواد التغليف البالستيكية بالفئة  - 16الفئة 

 دون غيرها 16
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5335413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -العربية للمطاعم والمنشآت السياحية شامى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -سموحة  -ميدان فيكتوريا عمانويل  31

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المجالت  -النشرات الدورية  -األوراق والمطبوعات الخاصة بالشركة  - 16 الفئة

 دون غيرها 16وجميع منتجات الفئة  -الصحف 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5345120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة غير هادفة للربح تاسست وقائمة طبقا  -بلو كروس اند بلو شيلد اسوسياشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -لقوانين والية الينوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دة األمريكية الواليات المتح - 65651نورث ميشيجان أفينيو ، شيكاغو ، الينوى  990

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

كتب تعليمية ، حافظات األوراق ، نماذج مطبوعة ، نماذج اعمال ، المجالت  - 16الفئة 

التجارية ، دفاتر ، ورق الكتابة ، اغلفة ، أقالم حبر ، أقالم رصاص وهذه المنتجات 

 16واردة بالفئة 
 

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

668657العالمة مرتبطة بالعالمة   --اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5306066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -عبد العظيم محمود عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -شارع محمد توفيق وهبي  9

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (90( فى مجال الفئة )16مطبوعات الشركة الواردة بالفئة ) - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5361054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/19/9516 

 :التسجيل البإسم ط
 

مؤسسة غير هادفة للربح تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -بيزوورلد فاونديشين 

 كاليفورنيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات 24656تي اتش فلور ,اوكالند كاليفورنيا  0تي اتش ستريت ,  19  000 

 المتحدة االمريكية

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذة المواد وغير واردة فى  - 16ة الفئ

فئات اخرى المطبوعات مواد تجليد الكتب الصور الفوتوغرافية القرطاسية مواد اللصق 

المستعملة فى القرطاسية او لغايات منزلية ومواد الفنانين فراشى الدهان او التلوين 

مكتبية )عدا االثاث( مواد التوجية والتدريس عدا االجهزة مواد االالت الكاتبة واللوازم ال

التغليف البالستيكية )غير واردة فى فئات اخرى ( حروف الطباعة الكليشيهات 

 دون غيرها 16)الرسمات( وجميع 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بنيان لالستثمار و التنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الجهاد المهندسين الجيزة 11

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16مطبوعات الشركة و جميع فئات  - 16الفئة 
 

نح حق خاص على االلواناالشتراطات        :      م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة محافظة -الدقي  -شارع محمد الغزالي  3

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

740600االشتراطات        :      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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/51/9510 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -الدقي  -شارع محمد الغزالي  3

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

740600مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة ةمصرية  -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فظة الجيزةمحا -الدقي  -شارع محمد الغزالي  3

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 16الفئة 
 

وغيرها  680727االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/51/9510 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اندريا المريوطية للمشروعات واالستثمار السياحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  -ش عماد الدين  31الدور السادس  40شقة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

االكياس والشنط  -بالشركة  جميع المطبوعات والمكاتبات والنشرات الخاصة - 16الفئة 

 دون غيرها 16البالستيكية المستخدمة فى التعبئة وجميع المنتجات بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -على حدة   AsnoAnnالتنازل عن اكسبريس  -االشتراطات        :      

776762رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -يوسف غسان موسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4شقة  - 6عمارة  - 45مجموعة  -مدينة الرحاب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ات و المنشورات المطبوعات و المواد البالستيكية و مواد التغليف و الملصق - 16الفئة 

 دون غيرها 16المطبوعة الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ار العقارى  شركه سواحل لالستثم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره الجديده  925قطعه 

 مصر العربية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ن جميع المطبوعات و الملصقات الخاصة بالشركة ، لوحات اعالنية م - 16الفئة 

( دون 16الورق خاصة بنشاط الشركة و جميع اللوازم المكتبية و كل ما ورد بالفئة )

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركه سواحل لالستثمار العقارى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -القطاع الثانى ، مركز المدينه ، التجمع الخامس، القاهره الجديده  925قطعه 

 مصر العربية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع المطبوعات و الملصقات الخاصة بالشركة ، لوحة اعالنية من الورق  - 16الفئة 

 ( دون غيرها16لمكتبية و كل ما ورد بالفئة )خاصة بنشاط الشركة و جميع اللوازم ا
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

305 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

)بنتك( (   -اسماعيل حمدى اسماعيل وشركاه ) الشركة العربية لتصنيع االدوات الكتابية 

 شركة تضامن -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  --أكتوبر  6مدينة  4ك  911قطعة   -المنطقة الصناعية الثانية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة نبيل محمد عبد الظاهر  ابراهيم-نبيل محمد عبد الظاهر ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوق الفساط من جامع عمرو ابن العاصى مصر الجديدة 95

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16نوت بوك ورقى الوارد بالفئة  - 16الفئة 
 

--------------شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5360206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية ذات مسؤلية محدودة -شركة نقل اخوان ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن 11110عمان  104ص ب  

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

اوراق مصنوعه من الورق او البالستيك لتغليف االطعمه مناشف للوجه من  - 16الفئة 

الورق الورق منشورات مطبوعه مناديل من الورق لالزاله مستحضرات التجميل ورق 

تواليت ورق صحى مناشف من الورق ورق لف ورق تغليف ورق كتابه قرطاسيه 

 دون غيرها 16ح من الورق وكل هذة المنتجات واردة بالفئة ورق نسخ صفائ
 

وغيرها 702744العالمة 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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه شركة ارابتك تريدنج 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى في الوضع العادىاالشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366146 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -شركة ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت التجاريه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -الحديقة الدولية  -أ عمارات الشرق للتأمين  9

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 16الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (16جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 16الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5366640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/53/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المجد لالستيراد والتصدير  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قصود مجاهد القيران شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل عبد الم -ميدان الطميهى 

 الدقهلية -اول المنصورة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16جميع منتجات الفئة  - 16الفئة 
 

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

722620مع العالمة رقم 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5335669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/59/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصنع المصرى للصوف الصخرى ) ايروك ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطفة الصناعية بالتبين طريق محطة المحوالت الجديدة القاهرة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5303006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/56/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -ت البالستيكية والمعدنية  شركة السعد للصناعا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  -طريق اسكندرية الصحراوى  96ك  -شارع ممدوح ابو سريع  15

 الجيزة -ابو رواش   -

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 16الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى   S A Gات        :      التتنازل عن الحروف  اس جى بى االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5369069 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/19/9516 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نشركةتضام -المحروسة بالست -محمد عبد الرحمن  محمد  عكاشه وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدنية العاشر من رمضان الشرقية 9 منطقة s9قطعة  

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 16جميع المنتجات البالستيكية الواردة بالفئة   - 16الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5363605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة شوا للبالستيك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -هليوبوليس  -ش الشهيد عبد الوهاب القاضى  33

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (16جميع منتجات الفئة رقم ) - 16الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة الجولف التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الحجاز   -شارع  محمد يوسف سليم 10

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات البالستكية الواردة بالفئة  - 16الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5364554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

16/51/9510 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة الجولف التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الحجاز   -شارع  محمد يوسف سليم  10

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 16جميع المنتجات البالستيكية الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

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 - 249 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5366343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/59/9510 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الهالل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاه ( شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية - 35قطعة رقم  -  A3المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 16الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 249 عدد
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االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة


