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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0274647  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - بید یلیت إند ستریز لیمتد دیجنت تشامبرز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - 400021 -، نقطة ناریمان ، مومباى  208الدور السابع جامناالل باجاج مارج ، 
  الھند

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكیمیائیة المستخدمة فى الصناعة راتنجات صناعیة غیر معالجة مواد  - 1الفئة 
بالستیكیة غیر معالجة مستحضرات التقویة واللحام مواد الدباغة المواد الالصقة 

قة المستخدمة فى المستخدمة فى الصناعة االسمنت لتصلیح الدباغة المواد الالص
الصناعة االسمنت لتصلیح المواد المنكسرة مستحضرات اسمنت لمنع تسرب المیاة مواد 
كیمیائیة لمنع تسرب المیاة مواد الصقة فوریة بالقطرة الواحدة مادة الصقة فوریة سیانو 

  دون غیرھا 1اسیالت للغرض المحلى والصناعى الواردة بالفئة 
 

152575العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :     
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0316700  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة محدودة عامة -توب یونیفرسال ماركتینج أس دى أن . بى أتش دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، باندار  3، كاواسان ، بیرینداستریان اندیرا ماھكوتا  6/ 3الن اى ام أیھ ، جا 2رقم 
  كوانتان ، باھانج دراول ماكمور ، مالیزیا 25200اندیرا ماھكوتا ، 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكیمیائیة المستخدمة في الصناعة، والزراعة، البستنھ والحراجھ؛ المواد  - 1الفئة 
المضافة للزیوت؛ المستحضرات الكیمیائیة لتفریق الزیوت، المنتجات الكیمیائیة 

الكیماویة لالستخدام كإضافات للزیوت. المنتجات الكیماویة لالستخدام في صناعة 
الزیوت؛ المواد الكیمیائیة الستخدامھا كإضافات لزیوت التزلیق الصناعیة؛ المواد 

ت الطالء لوضعھا على الطوب (عدا الكیمیائیة لالستخدام في معالجة الزیوت: مركبا
الدھانات، زیوت أو مواد البناء)؛ مركبات الطالء لوضعھا على الخرسانة (عدا 

الطالءات)، زیوت أو مواد البناء)؛ مركبات الطالء لحفظ الحجارة (عدا عن 
الطالءات)، زیوت أو مواد البناء)؛ مركبات الطالء التي تمتلك خاصیة مقاومة المیاه 

ھانات)، زیوت أو مواد البناء)؛ المشتتات؛ مستحضرات تذویب الزیوت؛ (عدا الد
مستحضرات فصل الزیوت؛ مواد كیمائیة لتنقیة الزیوت؛ المواد الكیمیائیة لفصل 

الزیوت؛ زیوت الفرامل؛ مستحضرات التخلص من الزیوت؛ مستحضرات سد أعمال 
الخرسانة، منتجات لسد الطوب (عدا الدھانات والزیوت)؛ المنتجات الكیمیائیة لسد 

الخرسانة، مركبات السد الكیمیائیة لمنع التسرب من خزانات الزیوت؛ الحشوات 
الالصقة لسد العیوب السطحیة؛ مركبات المواد الالصقة والحشوات إلصالح العازالت؛ 

مواد الحشو للمواد الالصقة، مواد الحشو لمركبات الطالء؛ الحشوات لعوامل 
لمواد المرنة؛ الحشوات لتوفیر التوصیل الكھربائي للبالستیك االمتصاص؛ الحشوات ل

الخام؛ خلطات من الراتنج وحشوات لالستخدام كمادة الصقة؛ معززات الحشوات؛ 
حشوات الراتینجات االصطناعیة؛ المواد الكیمیائیة المضافة للشحوم؛ عوامل إزالة 

المستحضرات الكیمیائیة  الشحوم الكیمیائیة لالستخدام في عملیات التصنیع الصناعي؛
لمنع تكون الشحوم في الصرف؛ المستحضرات الكیمیائیة لمنع تكون الشحوم في 

مصارف الشحوم؛ المستحضرات الكیمیائیة لفصل الشحوم؛ المستحضرات الكیمیائیة 
الستخدامھا في إزالة الشحوم؛ المنتجات الكیمیائیة الستخدامھا كإضافات للشحوم؛ 

وم؛ مستحضرات تنظیف الشحوم عن األسطح المعدنیة؛ مواد مستحضرات لفصل الشح
إلزالة الشحوم؛ مستحضرات التنظیف ذات األساس المذاب إلزالة الشحوم؛ مواد اللصق 

المستخدمة في الصناعة؛ المواد الكیمیائیة لالستخدام في اللصق؛ مواد الغراء واللصق 
لغراء لألغراض الصناعیة؛ التجاریة؛ مركبات منع لصق الغراء على أسطح اآلالت؛ ا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

الغراء لالستخدام في الصناعة؛ غراء للجلد المدبوغ؛ الغراء السائل؛ معاجین اللصق 
إللصاق الجلود؛ مستحضرات الربط (التغریة) لالستخدام الصناعي؛ مستحضرات 
الربط (التغریة)؛ غراء الخشب لالستخدام الصناعي؛ مستحضرات الكیمیائیة مانعة 

ات الكیمیائیة الستخدامھا في إنتاج مانعات التسرب؛ المنتجات الكیماویة التسرب؛ المنتج
لالستخدام في العزل؛ مستحضرات العزل الكیمیائي؛ مركبات المواد الالصقة 

والحشوات إلصالح العازالت؛ مستحضرات العزل لمشعاعات السیارات؛ مركبات 
تنظیف الكیماویة العزل لعزل المحركات؛ مركبات ومستحضرات العزل؛ عوامل ال

لالستخدام في العملیات الصناعیة؛ المنتجات الكیمیائیة الستخدامھا في عملیات التنظیف 
الصناعیة؛ مستحضرات التنظیف إلزالةالبقایا الالصقة؛ مستحضرات تنظیف الشحوم 

عن األسطح المعدنیة؛ المستحضرات الكیمیائیة لتثبیط الصدأ؛ مثبطات الصدأ الكیمیائیة 
  دون غیرھا 1ة بالفئة والوارد

  
 

التنازل عن الحروف كال على حدة وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0347146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  -یسان موتور كو.، لیمتد ) نیسان جیدوشا كابوشیكى كایشا (وتتاجر ایضىا باسم ن
  یابانیة محدودة تألفت وقائمة بموجب قوانین الیابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كن ، الیابان - شى ، كانجاوا  -كو ، یوكو ھاما  -شو ، كاناجاوا  -، تاكارا  2رقم  

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

ة: العلوم والتصویر الفوتوغرافي، وكذلك في كیماویات المستخدمة في الصناع - 1الفئة 
الزراعة، البستنھ والحراجھ؛ راتنجات اصطناعیة غیر معالجة، بالستیك غیر معالج؛ 
أسمدة؛ مركبات إخماد النـیران؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛ المواد الكیمیائیة 

ة؛ المواد لحفظ المواد الغذائیة؛ مواد دباغة؛ مواد اللصق المستخدمة في الصناع
الكیماویة لتلوین الزجاج؛ المواد الكیماویة لتغشیة الزجاج؛ مستحضرات منع تلوث 

الزجاج؛ مستحضرات منع تكون الطاقة السكونیة، لغیر االستخدامات المنزلیة، 
المستحضرات الكیماویة لتصلیح وصیانة السیارات؛ المستحضرات الكیمیائیة لطرد 

تصلیح الزجاج األمامي؛ المواد الالصقة ألغراض المیاه؛ المركبات الكیمیائیة ل
صناعیة؛ العوازل الكیماویة لقطع وأسطح السیارات؛ راتنجات اإلیبوكسي؛ غیر المعالج 

؛ مستحضرات للفصل وازالة االلتصاق )ازالة الغراء) ؛ المواد الكیمیائیة المضافة 
المضافات الكیمیائیة  للزیوت؛ المواد الكیمیائیة المضافة لمنظفات نظام حقن الوقود؛

الستخدامھا في المشعاعات لمنع الصدأ؛ المواد الكیمیائیة المضافة لمبردات تكییف 
الھواء؛ المواد الكیمیائیة المضافة إلى وقود المحركات؛ الماء الحمضي إلعادة شحن 
البطاریات؛ سوائل للمكابح؛ سوائل لنظام التوجیھ اآللي؛ سائل نقل الحركة؛ مبردات 

  دون غیرھا 1ت المركبات.الواردة بالفئة محركا
 

299073العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366474  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  - د لألستیراد والتصدیر المج -مجدى كانل عبد المقصود مجاھد القیران 
  الجنسیة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ,ل  -شارع محمود عبد العظیم بملك كامل عبد المقصود مجاھد  -میدان الطمیھى 
  الدقھلیھ   -المنصورة 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

یھ وجمیع منتجات الفئھ المواد الكیماو - مواد اللصق المستخدمھ فى الصناعھ   - 1الفئة 
  دون غیرھا 1

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش مساھمة -أدویا للمبیدات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمتداد الشمالى العبور  12001بلوك  15رقم القطعة 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 1مبیدات زراعیھ سائلھ وبودرة مبیدات صحب عامة فئة  - 1الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369630  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة امریكیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -تیكریت انترناشیونال ،إنك  ال
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -والیة كونیتیكت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات المتحدة  3423 - 06524وان التیكریت بارك نورث ، بیتھانى ، سى تى 
  االمریكیة

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

الكیماویات المستخدمة فى الصناعة و البحث العلمى و التصویر و  - 1الفئة 
الفوتوغرافى و كذلك فى الزراعة و البستنة و زراعة الغابات ، راتنجات اصطناعیة 
غیر معالجة ، بالستیك غیر معالج ، اسمدة ، مركبات اخماد النیران ، مستحضرات 

لحفظ المواد الغذائیة مواد دباغة مواد اللصق  سقى و لحام المعادن ، مواد كیماویة
  )1المستخدمة فى الصناعة و جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم (
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370016  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -سست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر شركة مساھمة تأ -ذا داو كیمیكال كومباني 
  الوالیات المتحدة االمریكیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة   - 48674میدالند ,میتشجن 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

یانات مواد كیمیائیة للتصنیع , و بالتحدید كحوالت عدیدة الھیدروكسیل ,ایزوس - 1الفئة 
  1مراد استخدامھا في إنتاج الرغاوي العازلة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372199  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فردى  - بى ام للدیكور الثرى دى  -بالل ممدوح محمد محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  - السالم    -  4شقھ  2م  1مساكن الجیزة بلوك 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1المواد الكیماوىة الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
لتنازل عن البیان التجارى ا  -- الحروف كال على حدى  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372376  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة امریكیة متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -لینكولن جلوبال ، انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات المتحده  90670نورواك بولیفارد ، سانتا فى سبرینجز ، كالیفورنیا  9160
  االمریكیھ 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكیمیائیة المستخدمة فى الصناعة و العلوم و الزراعة، المواد الكیمیائیة  - 1الفئة 
  للحام، المبردات.

ام ، اللحام و المواد الكیمیائیة مختلط ، المستحضرات الكیمیائیة كیماویات اللح
المستخدمة فى اعمال المعادن . السوائل لالستخدام فى اعمال المعادن مستحضرات 

لسقى المعادن واللحام، صھائر لحام كیمیائیة للحام ، اللحام بالنحاس واللحام بالقصدیر، 
صطناعیة غیر معالجة (غیرمجھزة) مواد طالء الصھائر، صھائر اللحام ، راتنجات ا

بالستیكیة غیر معالجة ، تركیبات إطفاء الحریق، المواد الالصقة المستخدمة فى 
الصناعة والمواد الكیمیائیة الصناعیة للحام وحلول التقسیة (الصالبة) كیماویات لحام 

  دون غیرھا 1وغیرھا من السلع المماثلة وكلھا بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -بیوستادت اندیا لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ث فلور ، دى ار .ایة بى. روود ، وورلى ، مومباى  6بونام تشامبرز ایة وینغ ، 
  اھاراشترا ، الھند ، م 400018

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد كیمیائیة مستخدمة فى تجارة تربیة االحیاء المائیة وكل ھذة المنتجات  - 1الفئة 
  دون غیرھا 1واردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373160  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بایر اكتنجیز لشافت ، شركة  مولفة طبقا لقوانین المانیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا -لیفركوزین  51373 -ویلیھیلم  -كاسیر 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكیمیائیھ المستخدمة فى الزراعھ والبستنة والغابات وخاصة للتطبیق  - 1الفئة 
) مستحضرات نمو النبات 1محاصیل مستحضرات لتربیھ البذور (المدرجھ بالفئةعلى ال

  وجینات بذور االنتاج الزراعى واسمده
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373405  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  انین المانیاشركة مؤلفة طبقا لقو -بایر اكتنجیز لشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا -لیفركوزین  51373كاسیر ویلیھیلم اللى 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكیمائیة المستخدمة فى الزراعة والبستنة والغابات ومستحضرات  - 1الفئة 
بذور االنتاج ) مستحضرات نمو النبات وجینات و 1لتربیة البذور (المدرجة بالفئة 

  الزراعى واسمدة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0295233  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/11/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -شركة بیرامیدز لالستثمار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قلیوبیة  -ر العبو -  22008جـ بلوك  - المنطقة الصناعیة ب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0304102  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/06/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش مساھمة مصریة -شركة مصر للصناعات المتنوعة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  محافظة السویس -العنبر الثالث  -شمال غرب خلیج السویس  -المنطقة االقتصادیة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3المنظفات الصناعیة بكافة انواعھا بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0308573  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/10/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة  -شركة الدواء للخدمات الطبیة المحدودة 
  طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  23نایف  شارع االمیر - حى الخبر الشمالیة  -الخبر  -المملكة العربیة السعودیة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات إزالة الوان االقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكى  - 3الفئة 
المالبس ومستحضرات تنظیف وصقل وجلى وكشط وأنواع الصابون والعطور 

   3والزیوت العطریة ومستحضرات تجمیل ولوسیونات الشعر ومنظفات اسنان بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0315615  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/03/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة-فردى  -المصریة الیمنیة لالستیراد والتصدیر والمنظفات الصناعیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش السیدة زینب من ش النبوى المھندس الفیوم 10

  3  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  دون غیرھا 3المنظفات فئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0320478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/07/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

 8ھمة مصریة طبقا الحكام القانون رقم شركة مسا -شركة / ایفا لمستحضلرات التجمیل 
  97لسنة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر 6مدینة  -بالمنطقة الصناعیة السادسة  40.36.34القطع أرقام 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )3جمیع منتجات الفئة ( - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0333942  

  خ :ــــــــــــــــــریبتا
 

17/04/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین لبنان -شركة فایوم ھولدنغ ش.م.ل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، المتن ،  133الزلقا ، سیتیھ موسي سنتر ، بلوك سى ، الطابق العاشر ، مكتب رقم 
  لبنان

  3  : مةالــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبیض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس ،  - 3الفئة 
مستحضرات تنظیف ، صقل ،جلى وكشط ، صابون ،عطور ، زیوت عطریة ، 

مستحضرات تجمیل ، غسول (لوشن) للشعر ، منظفات أسنان وجمیع المنتجات الواردة 
  دون غیرھا 3بالفئة 

 

--------      االشتراطات        : 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338266  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة ایفا لمستحضرات التجمیل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ة السادس من اكتوبر مدین -بالمنطقة الصناعیة السادسة  34- 36-40القطع ارقام 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

176157االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/07/2016  

  :جیلالتس إسم طالب
  

 8شركة مساھمة مصریة طبقا الحكام القانون رقم  -شركة ایفا لمستحضرات التجمیل 
  97لسنة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعیة السادسة   40 - 36 - 34القطع ارقام 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3 جمیع منتجات الفئة رقم - 3الفئة 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338268  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

 8شركة مساھمة مصریة طبقا الحكام القانون رقم  -شركة ایفا لمستحضرات التجمیل  
  97لسنة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادس من اكتوبر  -لمنطقة الصناعیة السادسة با 40 - 36 - 34القطع ارقام  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع منتجات الفئة رقم   - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338269  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة ایفا لمستحضرات التجمیل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعیة السادسة  34- 36-40القطع ارقام 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنھا طلب ر
 

    0338272  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة ایفا لمستحضرات التجمیل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعیة السادسة  34- 36-40القطع ارقام 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

176157االشتراطات        :        العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -انونیم شیركیتى  التون قایا انشأت ناكلیات جیدا تیجاریت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، شھیتكامیل ،  8نولو كادى ، نو  83409اورغانایزى سانایى بولجیسى ،  4
  غازیانتیب/ تركیا 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبییض االقمشة و مواد اخري تستعمل في غسل وكي المالبس  - 3الفئة 
تنظیف و صقل و جلي و كشط صابون ,عطور و زیوت عطریة ,مستحضرات 

,مستحضرات تجمیل ,غسول (لوشن) للشعر ,منظفات أسنان ,منادیل مبللة لالطفال 
  دون غیرھا 3,منادیل مبللة ,منادیل مبللة بمستحضرات التجمیل الوارد بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  - حة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموض -االشتراطات        :      
272346مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6مدینة  -بالمنطقة الصناعیة السادسة   11رقم مبنى رقم د القطعة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع انواع منظفات الزجاج وجمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم قدم 
 

    0365471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6مدینة  -بالمنطقة الصناعیة السادسة   11مبنى رقم د القطعة رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع انواع منظفات النسیج وجمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365474  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2018  

  :التسجیل م طالبإس
  

  شركة مساھمة مصریة -توفیر للمواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6  -بالمنطقة الصناعیة السادسة   11مبنى رقم د القطعة رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

ماكینات الغسیل لالطباق جمیع انواع المنظفات والمنظفات السائلة والمنظفات ل - 3الفئة 
  3وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 

 

التنازل عن   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
كلمات العالمة كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366495  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -یونیتد ھلس كیر  -لیلى محمد ندیم وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سمیر سید احمد  محطة الباشا المنیل  القاھره  12

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3مستحضرات التجمیل الوارده بالفئھ   - 3الفئة 
 

-- ات        :      االشتراط



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

30 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366739  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة اماراتیة -بیھ دى سى ام تى دى ام سى سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ایھ  2جى -1بیھ اتش  -قطعة رقم : جیھ ال تى  1ایھ جیھ بى سى  - 904وحدة رقم 
  االمارات العربیة المتحدة -دبى  -ابراج بحیرات الجمیرة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

ملونات للشعر ، مرطبات للشعر ، مغذیات للشعر ، شامبو للشعر ، سبراى  - 3الفئة 
الشعر ، مستحضرات تجمیلیة للشعر ، مقویات للشعر ، غسول ( لوشن ) للشعر ، 

شعر ، جل للشعر ، سبراى (بخاخ) للشعر ، صبغات للشعر ، مستحضرات زیوت لل
لتصفیف الشعر ، عوامل للعنایة بالشعر ، مستحضرات للعنایة بالشعر ، مستحضرات 
لتزیین و تجمیل الشعر ، مستحضرات لصبغ الشعر ، مستحضرات لتصفیف الشعر ، 

للشعر و الجسم ، مستحضرات لتنعیم الشعر ، مستحضرات لتجعید الشعر ، غسول 
مستحضرات لتلوین الشعر بدرجات لون خفیفة ، مستحضرات لحالقة و ازالة الشعر ، 

الشعر ، مستحضرات ازالة لون الشعر ، بلسم لمعالجة الشعر ، كریمات للعایة بالشعر ( 
  دون غیرھا 3لالستعمال التجمیلى ) شامبو ، منعم للبشرة ، منعم للشعر بالفئة 

 

----:           االشتراطات   
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367459  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -صحة كابیتال ش ذ م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -عمارة ج ابراج القطن  106رقم  1مدخل 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

32 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367550  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة  -المصریة للمنظفات  - حمد مصطفي محمد دیاب ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم برج العرب  -برج العرب الجدیدة  - شرق م.ص الثانیة  1بلوك  24قطعة 
  االسكندریة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  یرھادون غ 3المنظفات و الكلور و الصابون الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367551  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة  -المصریة للمنظفات  - احمد مصطفي محمد دیاب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم برج العرب  -ة برج العرب الجدید - شرق م.ص الثانیة  1بلوك  24قطعة 
  االسكندریة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3المنظفات و الكلور و الصابون الوارد بالفئة  - 3الفئة 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367587  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -وورلد برفیوم لالستیراد والتصدیر  -محمد فضل ھیبة جبر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مرسى مطروح  -عزبة الحاج على طریق السلوم /ملك جمعة فرحات خیر اللة 
  مطروح

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3العطور الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0367636  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة داستي إیطالي اس ار ال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  إیطالیا -بیدرینجو  24066 15فیا كاردوكي ، 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

تبییض االقمشة و مواد اخري تستعمل في غسل وكي المالبس ،  مستحضرات - 3الفئة 
مستحضرات تنظیف و سقل و جلي و كشط ,صابون ,عطور ,زیوت عطریة , 

  دون غیرھا 3مستحضرات تجمیل , غسول (لوشن )للشعر , منظفات أسنان بالفئة 
 

1139139العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368040  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا   -شركة رازا للتجھیزات الطبیة  
  لقوانین األردن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن  - 11953عمان 1198ص.ب.

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبییض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - 3الفئة 
ومستحضرات تنظیف وصقل وجلى وكشط وصابون وعطور وزیوت عطریة 

  3ومستحضرات تجمیل وغسیل (لوشن) للشعر ومنظفات اسنان وجمیع منتجات الفئة 
 

عن البیان التجارى  االشتراطات        :      التنازل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -مدار جروب مصر للكیماویات ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7قطعة ارض رقم (
  الرابعة  برج العرب االسكندریة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369708  

  خ :ــــــــــــــــــاریبت
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -جانت ایة بى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السوید  -ستوكھولم  - 10251 -  27021بى او بوكس 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

قمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس مستحضرات تبییض اال - 3الفئة 
مستحضرات تنظیف وصقل وجلى وكشط صابون عطور زیوت عطریھ مستحضرات 

  3تعطیر الجو مستحضرات تجمیل غسول (لوشن) للشعر منظفات اسنان بالفئة 
 

 Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369926  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة نیو جیرسى  -كاوس انتربریسیس انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحدة االمریكیة, الوالیات  07746ویثرسبون واي ,مارلبورو , ان جیھ  25

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

 -مستحضرات تبییض الشعر  - 1في  3شامبو للشعر  -مرطبات للشعر  - 3الفئة 
 - مستحضرات التجمیل للشعر وفروة الرأس  -مستحضرات التجمیل لتصفیف الشعر 

یة لوشن العنا -كریمات العنایة بالشعر  -مستحضرات تبییض الشعر  - بلسم للشعر 
 - الوان الشعر  -مستحضرات تنظیف الشعر  -مستحضرات عنایة بالشعر  -بالشعر 

 -تلوین الشعر  -مستحضرات تلوین الشعر  -تلوین الشعر  -مزیالت الوان الشعر 
تصفف  -إزالة الشعر  -مستحضرات تجعید الشعر  -كریمات الشعر  -مرطب الشعر 
مثبتات  -مصلحات الشعر  -الشعر  مطریات -تصفف الشعر للنساء  - الشعر للرجال 

منتجات  -زیوت للشعر  -مغذیات الشعر  -لوشن للشعر  -مفتحات الشعر  -الشعر 
 -سبراى للشعر  - شامبو مع بلسم للشعر  -شامبو الشعر  -الشعر وھى غسوالت الشعر 

مصل غیر  -لوشن غیر طبى لترمیم الشعر  -مقویات للشعر  -منتجات تنعیم الشعر 
حمامات الزیت  - منتجات غیر طبیة لمعالجة الشعر ألغراض تجمیلیة  - عر طبى للش

  3مستحضرات تثبیت الشعر بالفئة  -مستحضرات للتمویج الدائم للشعر  -للعنایة بالشعر 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مدار للكیماویات  -شركة ولید دعبول واخوانھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوریا - 106عقار رقم  -دنون   -خیارة  -الكسوة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ما عدا مستحضرات التجمیل 3جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

142146عالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      ال
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مدار للكیماویات  -شركة ولید دعبول واخوانھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمھوریة العربیة السوریة   - 106رقم  عقار -خیارة دنون  -الكسوة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  عدا مستحضرات التجمیل دون غیرھا 3جمیع المنتجات بالفئة  - 3الفئة 
 

وغیرھا 142149االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370580  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -افراد -الیف ستایل  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5ش معز الدولة شقة رقم  40 - مدینھ نصر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة رقم  - 3الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370803  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ - مدار جروب مصر للكیماویات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7قطعة ارض رقم (
  االسكندریة -برج العرب  -الرابعة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371494  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -ش.م.م     -مدار جروب مصر للكیماویات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7قطعة ارض رقم (
  االسكندریة -برج العرب  -الرابعة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3الواردة بالفئة رقم  جمیع المنتجات - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصري   -فردى  -لطفى لالستیراد والتصدیر  -اشرف احمد لطفي محمد رجب 
  الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -مكھ خلف المستشفي العام بملك ابراھیم المتولي محمد  میت الحلوج  عماره 
  الدقھلیھ  -دكرنس 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات التجمیل الوارده بالفئة  - 3الفئة 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371806  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :جیلالتس إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فردى  -لطفى لالستیراد والتصدیر  -اشرف احمد لطفي محمد رجب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

میت الحلوج  عماره  مكھ خلف المستشفي العام بملك ابراھیم المتولي محمد مركز 
  دكرنس الدقھلیھ 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3وارده بالفئة مستحضرات التجمیل ال - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371889  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  توصیة بسیطة -شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر-تامر رجب وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - المھندسین العجوزة  15شقة -ثالدور الثال- ش السودان 304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ - شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -وشركاه  تامر رجب
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - 15ش السودان الدور الثالث شقھ  304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  03جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372201  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة منظمة وقائمة   -باث اند بودي ووركس براند مانجمنت ، انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -بموجب القوانین المرعیة في والیة دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة   - 43068لیمتد باركواي رینولدزبورغ  ، اوھایو  7

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات العنایة الشخصیة وتحدیدا اصناف الغسوالت ( لوشن ) والجل وجل  - 3الفئة 
شكل سائل او االستحمام وغسوالت ( لوشن ) االستحمام واصناف صابون االستحمام ب

صلب او جل وبلسم للجسم وتحدیدا اصناف الزبدة المعدة للجسم واصناف الصابون على 
اصناف غسوالت ( لوشن ) الجسم ومواد فرك  -شكل كریم للجسم وكریمات الجسم 

الجسم ورذاذ الجسمكمزیل شخصى للرائحة وكرائحة مطیبة واصناف رذاذ الجسم 
ة المستخدمة لالحساس بالبرودة ومواد غسیل الجسم وتحدیدا المیاة فى العبوات المذرر

لالشخاص والمواد المولدة للفقاقیع لالستحمام وماء الكولونیا واصناف الصابون على 
شكل كریم للیدین والجسم وماء العطر وماء التوالیت وكریمات الیدین والجسم والمواد 

وجة ورغوات االستحمام البراقة للجسم والوجة واصناف الغسوالت ( لوشن ) للجسم وال
ومنظفات الیدین وكریمات الیدین واصناف غسوالت ( لوشن ) الیدین واصناف مواد 

فرك الیدین واصناف صابون الیدین وبلسم الشفاة وكریم الشفاة ومواد تلمیع الشفاة 
ولوحة مواد تلمیع الشفاة وملمع الشفاة وانواع الصابون السائل للیدین والوجة والجسم 

وكیاج المكونة من بالسم الشفاة وكریمات الشفاة ومواد تلمیع الشفاة والكریمات وعدة ال
المرطبة والعطور وزیوت العطور واصناف الصابون المعطرة للیدین والوجة والجسم 
ورزاز الجسم المعطر رغوات الدش واالستحمام وكریمات الدش واصناف جل الدش 

بشرة ومرطب البشرة وصابون البشرة ومنظفات البشرة واصناف غسوالت ( لوشن ) ال
والفتائل الباعثة للعطور لتعطیر الغرف والروائح المطیبة للسیارات والروائح المطیبة 

لالستخدام الشخصى وعبوات تعطیر الغرف الجھزة توزیع الروائح المطیبة المطیبة فى 
معطرة الغرف الكھربائیة وغیر الكھربائیة والروائح المطیبة للغرف والرذاذات ال

للبیاضات والزیوت المعطرة المستخدمة لتولید الروائح المطیبة لدى تسخینھا والرذاذات 
المعطرة للغرف وزیوت عطیر المنازل واصناف القصب المعطر التى تباع كوحدة 

  دون غیرھا 3وھذة المنتجات واردة بالفئة 
 

334197االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372343  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب و شركاه 
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  -المھندسین  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372346  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة   -ة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  شھرة للتجار -تامررجب و شركاه 
  توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  - المھندسین  -  15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0372545  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -مصنع نفرتارى  -احمد ممدوح حامد وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - 19ب بلوك  2المنطقة الصناعیة الثانیة قطعة رقم  - مدینة برج العرب الجدیدة 
  اإلسكندریة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 3جمیع منتجات الفئة  - 3الفئة 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - لیدر للتجارة والتوریدات  -مفدى مفید جرجس میخائیل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شبرا مصر   -الساحل   -شارع محمد الخلفاوى  35

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :یلالتسج إسم طالب
  

  شركة المانیة تضامنیة محدودة  -كى جى ایة ایة  -ھنكل ایة جى اند كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا  -دوسلدورف  40589 - دى  -  67ھنكل شتراس 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التبییض وغیرھا من المستحضرات المستخدمة فى غسیل وكى  - 3الفئة 
عوامل الشطف للغسیل المالبس وادوات المائدة ومستحضرات ازالة البقع المالبس و

مستحضرات التنظیف والتلمیع والفرك والكشط والعوامل الكیماویة لتنظیف المعادن 
والصفائح المعدنیة المطلیة بالمینا والخشب والفلین والبورسالن والسیرامیك والزجاج 

قع الصابون لغیر االستخدام الشخصى والبالستیك والجلد والمنسوجات مزیالت الب
  دون غیرھا 3والعطور والزیوت العطریة الواردة بالفئة رقم 

 

 362535االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368926  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/04/2018  

  :سجیلالت إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -عبدالمنعم السعید عبدالمنعم القصاص  -القصاص لالستیراد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشیخ   -مركز  قلین   -بملك شفعات  ابو الفتوح مصطفي  -المنشاه الكبري 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

   4ئة رقم زیوت وشحوم سیارات الوارده بالف - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370131  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  منشأة فردیة مصریة  -طارق شعبان محمد عماره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربیھ  - مركز طنطا  -ملك خالد النویھي  -مركز طنطا  - میت حبیش البحریھ 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زیوت وشحوم معدنیھ وجمیع منتجات  - زیوت وشحوم للسیارات والمركبات  - 4الفئة 
  دون غیرھا 4الفئة 

 

التنازل عن الرسم  - لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370132  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد    -طارق شعبان محمد عماره  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز طنطا الغربیھ  -ملك خالد النویھي  - مركز طنطا - میت حبیش البحریھ 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زیوت وشحوم معدنیھ وجمیع منتجات  - زیوت وشحوم للسیارات والمركبات  - 4الفئة 
  4الفئة 

 

التنازل عن  -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
دى في الوضع العادى الحروف كال على ح
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة  -شركة مصنع اقاسیم لصناعة المواد الكیماویة والبالستیكیة 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الثانیة المملكة العربیة السعودیة-الریاض الصناعیة 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 4زیوت محركات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0293486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/10/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - شركھ العربیھ لألدویھ والصناعات الكیماویھ ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المصانع االمیریھ القاھره 5

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5فئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنھا طل
 

    0296877  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/12/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فردى-محمد حسن محمد مجاھد یوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات القوات المسلحھ صقر قریش 64

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0302289  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/05/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

لصاحبھا احمد فرغل ابراھیم عبد  -انتر فارما  -احمد فرغل إبراھیم عبد المجید   
  مصري الجنسیة  -فرد   -المجید  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور االول العلوى بالمرحلة الثانیة بالمنطقة الصناعیة  39،  38،  37الورش ارقام 
  المنوفیة -قویسنا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جمیع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0312494  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/01/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  محدودة المسئولیة  تأسست وقائمة طبقا  -شركة أى بى كیر لألعشاب الطبیة 
  لقوانین لبنان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان  -بیروت  -طابق ارضى  - لینا  بنایة  -شارع الخنسا   -الجناح 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5متممات غذائیة ومواد للحمیة وھذة المنتجات واردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  ABاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0314189  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/02/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین ایطالیا -ایساجرواس . بى . ایھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  میالنو ایطالیا 20153 3فابریكاتو دى اال  21فیا كالدیرا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صیدلیة وبیطریة ، مستحضرات صحیة لألغراض الطبیة ،  - 5الفئة 
مواد حمیة غذائیة معدة لالستعمال الطبي واغذیة لألطفال الرضع ، لصقات ومواد لدعم 
االسنان وشمع لالسنان ، مطھرات ، مستحضرات البادة الحیوانات و الحشرات الضارة 

  ) دون غیرھا5المنتجات الواردة بالفئة (، مبیدات الفطریات و مبیدات األعشاب ، وھذه 
 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0318495  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریة وفقا الحكام  -شركة / ایفا فارما لألدویة والمستلزمات الطبیة 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الھرم  -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا) من ترعة المنصوریة  176
  الجیزة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5جمیع منتجات الفئة رقم   - 5الفئة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم  قدم
 

    0325747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة  - شركة المراعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربیة السعودیة 11492الریاض  8524ص ب 

  5  : المةــــــعات الـــفئ
  

المواد الغذائیة المھیأة لالستخدام الطبي وغذاء لألطفال والرضع ولبن األطفال  - 5الفئة 
  5ولبن الرضع واللبن البودرة األطفال وھذة المنتجات واردة بالفئة 

 

مع العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  226658العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0329069  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/01/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة نقل اخوان ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، األردن11118-عمان  - 154ص.ب: 

  5  : المةــــــالعات ـــفئ
  

قطن ماص فوط لالطفال على شكل سراویل (حفاضات) احزمھ للفوط  - 5الفئة 
الصحیھ (المنادیل الصحیھ) حفاضات اطفال على شكل سراویل غسوالت (لوشن) 

لغایات صیدالنیھ منادیل ورقیھ مشربھ بغسوالت (لوشن) صیدالنیھ فوط اطفال 
د ارضاع ضمامات الوكعھ سراویل صحیھ (حفاضات) فوط للمصابین بالسلس وسائ

سراویل ماصھ للمصابین بالسلس بطانات سراویل (صحیھ) مستحضرات صیدالنیھ 
كالسین صحیھ فوط صحیھ كمادات صحیھ سدادات قطنیھ صحیھ ضمادات صحیھ 

  دون غیرھا 5منادیل ورقیھ مشربھ بغسوالت (لوشن) صیدالنیھ بالفئھ 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنھا ط
 

    0331214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة  -دیستریبیودورا انترناسیونال دي الیمینتاسیون ، اس ایھ 
  طبقا لقوانین اسبانیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 الس روزاس ، اي دي .تریبارك ، بارك امبریسا لایر -ایة  2سي/ جاسینتو بینافینت 
  الس روزاس ، مادرید ، اسبانیا  28232

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صیدلیة و بیطریة مستحضرات صحیة الغراض الطبیة مواد  - 5الفئة 
حمیة غذائیة معدة الستعمال الطبي واغذیة لالطفال الرضع لصقات ومواد تضمید  مواد 

وشمع لالسنان مطھرات البادة الحیوانات و الحشرات الضارة مبیدات لدعم االسنان 
  دون غیرھا 5الفطریات ومبیدات االعشاب وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0345679  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/01/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -ھربس ھوم لالستیراد والتصدیر  -عبد الحمید حسن شعبان احمد 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الفیوم -مركز ابشواى  -ش الروبى ابو حلشوم ملك محمد شعبان احمد 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5جمیع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

التنازل عن مقطعى  -طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح ال
العالمة كل على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366778  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ائمة شركة مساھمة تاسست وق  -شركة اى . أى . دو بونت دى نیمورز آند كومبانى 
  الوالیات المتحدة االمریكیة   -طبقا لقوانین والیة دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الوالیات  19805شیستنت ران بالزا, ویلمینجتون ، دیالویر ،   -سنتر  رود  974
  المتحدة االمریكیة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

شرات ، مبیدات الفطریات ، مبیدات مبیدات حشریة ، اغراض لتدمیر الح - 5الفئة 
  )5لالعشاب و المبیدات الحشریة بالفئة رقم (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -صحة كابیتال ش ذ م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -عمارة ج ابراج القطن  106رقم  1مدخل 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369845  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة متحدة بموجب قوانین والیة دیالویر - فایز أنك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الوالیات المتحدة  10017شرق الشارع الثانى واالربعون , نیویورك , نیویورك  235
  االمریكیة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  5المسستحضرات الصیدالنیھ الوارده بالفئھ   - 5لفئة ا
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370214  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین دولة لبنان  - شركة نزیھ التجاریة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بیروت  -المزرعة  -شارع عفیف الطیبى  -بنایة الند مارك 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صیدلیة وبیطریة مستحضرات صحیة لغایات طبیة مواد غذائیة   - 5الفئة 
میة الغذائیة معدة لالستعمال الطبى او البیطري واغذیة للرضع واالطفال مكمالت للح

 -مواد حشو االسنان وشمع وطب االسنان  -لصقات ومواد ضماد  -لالنسان والحیوان 
مبیدات فطریات  - مستحضرات البادة الحشرات والحیوانات الضارة  -مطھرات 

   5ومبیدات اعشاب وكل المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

ال على حدى االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة ك
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة  -یوتیس ش.م  -یوتیس شركة تجاریھ وصناعیھ مساھمة 
  طبقا لقوانین الیونان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الیونان  -شارع كیفیسو   130 - 128 -اتیكى  -بیریستیرى 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات اغذیھ لألطفال الوارده بالفئھ رقم  - حلیب لالطفال  -حبوب لالطفال   - 5الفئة 
5  

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0371338  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة طبقا لقوانین الیابان -اوتسكا فارماسیوتیكال فاكتورى ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الیابان 8601 - 772ناریوتو ، توكو شیما  -تشو  -كیجیھارا ، تاتیوا ، مویو  115

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

اغذیھ حمیة ومشروبات وتكیف المواد ألغراض طبیھ المكمالت الغذائیھ  - 5الفئة 
  دون غیرھا 5لالنسان المكمالت الغذائیھ للمستحضرات الصیدالنیھ وجمیعھا تقع بالفئھ 

 

314238االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371430  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -النیل العالمیة لالستثمار والتنمیة والتصنیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المعادى  105ش  50

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371495  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -مدار جروب مصر للكیماویات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7( قطعة ارض رقم
  االسكندریة -برج العرب  -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5الحفاضات و الفوط النسائیة الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371496  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -مدار جروب مصر للكیماویات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7قطعة ارض رقم (
  االسكندریة -برج العرب  -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5الحفاضات و الفوط النسائیة بالفئة  - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371859  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  - تینس جروب كو .، ال تى دى 
  الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وو كینج دیفلوبمنت زون ، تیانجین نیو تیك . اندستریال بارك ، تیانجین ، الصین 
301700  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

حبوب التخسیس الفوط الصحیة حلیب مجفف لالطفال الرضع مستحضرات  - 5الفئة 
ت للماشیة ( مبیدات حشرات) البادة الحشرات والحیوانات الضارة الكیة لالسنان غسوال

مكمالت غذائیة زاللیة للحمیة مستحضرات تنقیة الھواء مستحضرات تعطیر الجو 
مستحضرات فیتامینیة الیاف للحمیة مكمالت غذائیة مكمالت غذائیة بروتینیة للحمیة 

  دون غیرھا 5موقویات (ادویة) الواردة بالفئة 
 

وغیرھا 1140938بطة مع العالمة رقم العالمة مرت -االشتراطات        :      
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  جابفا ال تي دي شركة محدوة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 238874/# سینغافورة 1-08بي اوركارد رود نجي ان سیتي تاور بي  391
  سینغافورة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5لقاحات للحیوانات بالفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372166  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - ر جروب مصر للكیماویات ش.م.م مدا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعیة  16) بلوك 23,  22,  21,  20,  10, 9,  8, 7قطعة ارض رقم (
  االسكندریة -برج العرب  -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5الحفاضات لألطفال الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372546  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -احمد ممدوح حامد وشركاه  -مصنع نفرتاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلسكندریة  - قسم برج العرب  - المنطقة الصناعیة الثانیة  - مدینة برج العرب الجدیدة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جمیع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

وغیرھا 372548االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372624  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین فرنسا -سیفا سانتیھ انیمال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا -لیبورن  33500ف  - زون اندوستیرییل دى الباالستییر 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 5تحضرات البیطریھ الفئة المس - 5الفئة 
 

----االشتراطات        :      



نمیة التجارة الداخلیةجھاز ت  
 
 
 

83 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372735  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة اندیانا - ایلى لیلى اند كمبانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة  46285لیلى كوربوریت سنتر اندیا نابلولیس اندیانا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات  - مستحضرات صیدلیة ودوائیة لعالج الوظائف الجنسیة  - 5الفئة 
یة لعالج امراض مستحضرات صیدل -صیدیلیة ودوائیة لمنع اختالل الوظائف الجنسیة 

واضطربات الجھاز التنفسى وامراض واضطربات القلب واالوعیة الدمویة والضغط 
مستحضرات صیدلیة لعالج امراض  -العالى والضغط العالى للشریان الرئوى 

  دون غیرھا 5واضطربات المسالك البولیة وتكاثر انسجة البروستاتا المفرط الحمید فئة 
 

---- االشتراطات        :     
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372736  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة اندیانا - ایلى لیلى اند كمبانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة  46285دیانا لیلى كوربوریت سنتر اندیا نابلولیس ان

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات  - مستحضرات صیدلیة ودوائیة لعالج الوظائف الجنسیة  - 5الفئة 
مستحضرات صیدلیة لعالج امراض  -صیدیلیة ودوائیة لمنع اختالل الوظائف الجنسیة 

واالوعیة الدمویة والضغط  واضطربات الجھاز التنفسى وامراض واضطربات القلب
مستحضرات صیدلیة لعالج امراض  -العالى والضغط العالى للشریان الرئوى 

  دون غیرھا 5واضطربات المسالك البولیة وتكاثر انسجة البروستاتا المفرط الحمید فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372761  

  خ :ــــــــــــــــــریبتا
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة المانیة تضامنیة محدودة  -كى جى ایة ایة  -ھنكل ایة جى اند كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا  -دوسلدورف  40589 -دى -67ھنكل شتراس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ة الروائح الكریھة باستثناء ماكان لالستخدام البشرى المطھرات وعوامل ازال - 5الفئة 
والحیوانى ومعطرات رائحة الجو وعوامل ازالة الروائح الكریھة من الجو الواردة 

  دون غیرھا  5بالفئة رقم 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :یلالتسج إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

االدویھ المستحضرات الصیدالنیھ مبیدات الحشرات مستحضرات لقتل وطرد  - 5الفئة 
 5یوانات الضاره اغذیھ لالطفال اغذیھ للمرضى وجمیع منتجات الفئھ الحشرات والح

  دون غیرھا
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373161  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بایر اكتنجیز لشافت ، شركة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانیا -لیفركوزین  51373 -ویلیھیلم  -كاسیر 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات لتدمیر الحشرات مبیدات الفطریات مبیدات االعشاب وجمیع  - 5الفئة 
  تطبیق على المحاصیلالمنتجات المذكوره حصریا لل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373406  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا -بایر اكتنجیز لشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمانیاا -لیفركوزین   51373اللى  -كاسیر ویلیھیلم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  مستحضرات لتدمیر الحشرات ومبیدات الفطریات ومبیدات االعشاب - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373759  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -دالمجید  انتر فارما لصاحبھا احمد فرغل ابراھیم عب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور االول العلوى بالمرحلھ الثانیھ بالمنطقھ الصناعیھ  39-38- 37الورش ارقام
  المنوفیھ -قویسنا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - 5الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنھ
 

    0234378  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/07/2009  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -شركة اركى تتش لتصنیع االثاث ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة  -طریق مصر اسكندریة الصحراوى  107قطعة رقم  28/  8عالمة كم 
  الصناعیة بابو رواش الجیزة

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 6االثاثات المعدنىة الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366578  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

01/03/2018  

  :التسجیل طالبإسم 
  

ةشركة محدودة المسئولیة مؤلفة طبقا لقوانین  -تیانجین جاالكسي فالف كو . لیمتد 
  جمھوریة الصین الشعبیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كونستر اكشن سیكس برانش  رود ، منطقة بالیتاى انداستریال ، منطقة جینان ،  4رقم 
  تیانجین ، الصین . 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

صمامات معدنیة بخالف اجزاء االالت ، محابس صرف (صمامات) من  - 6الفئة 
المعدن ، صمامات مواسیر المیاه من المعدن ، قطع انبوبیة من المعدن ، وصالت 

  ) دون غیرھا .6معدنیة للمواسیر ، الواقعة بالفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370024  

  خ :ــــــــــــــــــتاریب
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست  -ترینتي باي اكیوبیمنت ھولدینجز , ال ال سي 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  - وقائمة طبقا لقوانین والیة تكساس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  77002ھوستون , تكساس ,  2700لویزیانا ستریت , سویت  1201

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات انابیب وخطوط انابیب مرنة الستخدامھا في صناعة النفط والغاز  - 6الفئة 
وھى االنابیب التي تتكون  -ألغراض التنقیب عن النفط والغاز وانتاجھا ونقلھا وحفرھا 

یب مرنة تتكون مبدئیا او كلیا من اناب -مبدئیا او بالكامل من تركیبات معدنیة ومعدنیة 
وقود  - خام المعادن  - ثانى أكسید الكربون  -الماء  -النفط  -المعدن لنقل الغاز الطبیعى 

مجموعات االنابیب  -كابالت االلیاف البصریة  -میاه الصرف الصحى  -الطائرات 
   6بالفئة واالنابیب والوصالت والوصالت والمفاصل تتكون مبدئیا او كلیا من المعدن 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372278  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -مصنع حلوان لرقائق االلومنیوم  -عبد الناصر كمال قاسم فراج 
  الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز قلیوب  -كوثر حسن السید ش حسن جمعھ ملك /  11منطى 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا  6رقائق االلومنیوم الواردة بالفئة (  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372280  

  خ :ــــــــــــــــــتاریب
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصرى  -فرد   -مصنع حلوان لرقائق االلومنیوم  -عبد الناصر كمال قاسم فراج 
  الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مركز قلیوب  -ش حسن جمعھ ملك / كوثر حسن السید  11منطى 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا 6رقائق االلمومنیوم الواردة بالفئة (   - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372316  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -محمد محمد خلیل وشریكة  احمد 
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 6جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373231  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
  شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  - أ عمارات الشرق للتأمین 2

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

   6جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0236516  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/09/2009  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - لھندسیة شركة یونیفرسال للصناعات ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - ب المنطقة الصناعیة الثانیة السادس من أكتوبر  149

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

غساالت المالبس العادیة واالوتوماتیك والھاف ماتیك والغساالت التي تعمل  - 7الفئة 
اق والمجففات ومراوح الغساالت و ماكینات بوضع قطعة من النقود وغساالت األطب

الخیاطة والمكانس الكھربائیة وأكیاس المكانس الكھربائیة وإكسسوارات المكانس 
الكھربائیة والمضارب الكھربائیة والخالطات الكھربائیة لالستخدام المنزلي وفتاحات 

جھزة تلمیع العلب الكھربائیةوعصارات الفواكھ الكھربائیة والسكاكین الكھربائیة وأ
األحذیة الكھربائیة وأجھزة تحضیر المشروبات والمأكوالت وماكینة الطحن وماكینات 
التریكو واألجھزة الكھربائیة لغسیل السجاد بالشامبو وماكینات طحن البن غیرالیدویة 

وماكینات التقشیر والعصارات وأجھزة الروبوت وأجھزة التغلیف وآلة اللحام وفلتر 
یاه واألجھزة الكھربائیة والشینیور الكھربائي وأوناش رفع كھربائیة زیت وطلمبات الم

ومصاعد كھربائیة واآلالت وعدد آلیة ومحركات ووصالت وسیور اآلالت ومكائن 
(عدا ماكان منھا للمركبات البریة) وقارنات آلیة وعناصرنقل الحركة (عدا ماكان منھا 

كة ( عدا ماكان منھاللمركبات البریة ) للمركبات البریة)وقارنات الیة وعناصر نقل الحر
ومعدات زراعیة(عدا مایدار بالید) وأجھزة تفقیس البیض ومحركات المراكب وماكینات 

ومكثفات الحفر ومكثفات الھواء وأجھزة ضغط الھواء للتبرید وماكینات الضغط 
ومولدات التیار وماكینات الطرد المركزیة ومضخات أجھزة التدفئة وأجھزة الطبع 

  .دون غیرھا  7وأجھزة التحبیر لماكینات الطبع و جمیع منتجات الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0300675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/04/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة -فردى  -المازن لالستیراد والتصدیر  -حسن على مصطفى االلفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -امبابة  -ارض الحداد  - شارع ابراھیم الخضرى  1عمارة  4شقة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :     
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0305539  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة العبد لالجھزة الكھربائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -دقى ال -ش االحرار  29

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى المصاحب للعالمة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0308509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/10/2014  

  :لالتسجی إسم طالب
  

  شركة تألفت فى دیالویر -بورجوارنیر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة 48326ھاملین رود ، اوبرن ھیلز ، میتشیجان  3850

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

الصمامات ثالثیة االتجاھات؛ المشغالت؛ المحوالت الخاصة بشمعات  - 7الفئة 
والموزعات؛ عناصر المعدات الزراعیة تحدیدا أجھزة الشحن التوربینیة االحتراق 

والمراوح ومحركات المراوح وأقراص االحتكاك وأقراص المكابح والمقابض أحادیة 
االتجاه وصمامات التحكم بالھواء؛ الملفات اللولبیة إلیقاف الھواء؛ الملفات اللولبیة 

لتدفئة المساعدة؛ المحاور؛ مبردات المانعة لإلقفال؛ موجھات األذرع؛ أجھزة ا
البطاریات؛ مدافئ البطاریات؛ المنافخ؛ الصمامات الثانویة، أجھزة تدفئة الحجرات؛ 

منظمات مراحل الحدبات؛ مضخات الطرد المركزي؛ أقراص القوابض؛ حشوات 
القوابض؛ وحدات القوابض؛ نوابض القوابض؛ أنظمة القوابض؛ القوابض؛ أدوات 

ة من الفضة الموصلة للكھرباء؛ قطع التوصیل للرصاص تحدیدا جلبة إصالح المصنوع
مركزیة وجلبة توصیل؛ الموصالت الموزعة وجلب أسالك اإلشعال؛ جلب ملولبھ؛ 
السقاطات؛ جلب الوصل؛ الجلب المسننة لمسننات المناشیر؛ الجلب المسننة ألسنان 

التوصیل ألنظمة اإلشعال؛ المناشیر ذات الزوایا؛ حلقات الحمایة من الحشرات؛ نقاط 
مستلزمات التوصیل؛ وحدات التحكم والسیطرة؛ أجھزة التحكم؛ مضخات سوائل 

التبرید؛ أدوات الربط؛ الفالتر؛ شمعات التوھج ومستلزماتھا تحدیدا أسالك المحوالت 
ومفاتیح أجھزة التسخین والتشغیل؛ الفواصل العازلة؛ الحزقات المخرشة؛ الصمامات 

المقاومات المتسلسلة مع أدوات التوصیل ثنائیة المعادن وأضواء التحذیر  المغناطیسیة؛
للسخانات أغطیة الضواء التحذیر للسخانات ومستلزمات التشغیل السریع لمركبات 

الركاب العاملة بمحرك الدیزل؛ وحدات المرحالت / أدوات التحكم؛ المبادالت 
مات ملفات االشتعال؛ مكثفات الحراریة؛ أسالك االشتعال؛ ملفات االشتعال؛ مقاو

االشتعال؛ وصالت االشتعال لشمعات االحتراق؛ أغطیة توزیع االشتعال؛ األجھزة 
الدّوارة لتوزیع االشتعال؛ األسالك الموصلة لالشتعال؛ وحدات االشتعال؛ أنظمة 

االشتعال؛ أنظمة االشتعال الخاصة بأنظمة التدفئة؛ مجموعات أسالك االشتعال؛ المحاقن 
تلزمات المحاقن تحدیدا الغساالت العازلة للحرارة وأدوات اإلغالق النحاسیة ومس

للمحاقن؛ البراغي المجوفة لمواد اإلغالق وسدادات تسرب النفط لفوھات اإلرجاع 
وخراطیم تسریب النفط وأنظمة التشغیل الفوري؛ أجھزة منع التداخل؛ األسالك ومعدات 

والت والمقابس ومجموعات األسالك؛ محاور األسالك تحدیدا أسالك الكھرباء والمح
اإلقفال؛ الصمامات المغناطیسیة؛ السالسل المعدنیة لالستخدام لغیر السیارات وتحدیدا 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

الدراجات الناریة وعربات السیر على الثلج؛ تقنیات االستشعار؛ أجھزة االستشعار؛ 
صدمات؛ وحدات أعمدة التدویر؛ الكاتمات األنبوبیة للموزعات؛ األجھزة الممتصة لل

الملفات اللولبیة؛ الملفات اللولبیة للنقل وغیر ذلك؛ شمعات االحتراق واكسسوارات 
شمعات االحتراق تحدیدا أسالك الموصالت العزقیة؛ الحشوات الخارجیة؛ قطع الغیار 

ألجھزة فحص وتنظیف شمعات االحتراق واألنظمة المساعدة لتشغیل وتركیب شمعات 
جھزة الكاتمة؛ أجھزة التزامن؛ أجھزة الشد؛ المعدات وأدوات االحتراق؛ مكثفات األ

االختبار تحدیدا مفاتیح فك وتركیب شمعات االحتراق وأدوات اختبار المصابیح وأدوات 
تجھیز وصالت أسالك االشتعال، وأدوات اختبار شمعات التوھج واألدوات المساعدة 

ة التي تستخدم بشد وصالت للتركیب وحساسات اختبار االوكسجین واألطواق المعدنی
شمعات االحتراق وأدوات الشد لملفات االحتراق والمثاقب وعدد إصالح أسالك شمعات 

االحتراق تحدیدا رؤوس الحفر ومقحمات األسالك ومفتاح براغي حلقات السقاطات 
والمقابس ومقحمات األسالك االحتیاطیة والنوابض واألجزاء المجھزة والواقیة من الماء 

  دون غیرھا 7دة بالفئة والوار
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0335606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة ثرى ام كومبنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات  55144روود ، سانت بول ، مینیسوتا  ھدسون 2501ثرى ام سنتر ، 
  المتحدة االمریكیة  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

آالت وعدد آلیة ، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  - 7الفئة 
قارنات آلیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة 

ما یدار بالید) ، أجھزة تفقیس البیض ، أجزاء للمكائن والمحركات ، أجزاء (عدا 
للمركبات والمكانس الكھربائیة ، آالت وعدد آلیة جمیعھا لالستخدام في التعبئة والتغلیف 

والتنظیف والتلمیع والسنفرة بالرمل والرش وصیانة األرضیات والتجھیز وتعریة 
التصنیع وتثبیت السدادات والمواد الالصقة األرضیات وتطبیق األشرطة والرقع و

والموصالت الكھربائیة والطباعة والتصنیع والقارنات اآللیة وعناصر نقل الحركة 
والزراعة وتفقیس البیض وصناعة االلكترونیات وعملیات الفرك والنجارة واألدوات 

م ، أجھزة المعدنیة والتحكم باألوساخ والغبار والترشیح والبكرات والمضخات والتعقی
الرش والصرف ، مسدسات وكؤوس وبطانات الرش لخلط وصرف السوائل ، أجزاء 

وقطع أليٍ من اآلالت والعدد اآللیة والمحركات والمكائن والعناصر واألدوات المذكورة 
آنفاً ، مواد لصق صناعیة بما في ذلك أقراص وعجالت وسیور وفراشي جیمعھا قطع 

وصفائح وعجالت الصقة تعمل بالید ألجھزة السنفرة  لآلالت ، سیور وأقراص ولبادات
بالرمل والمطاحن التي جمیعھا معدة لالستخدام مع وكونھا جزء من أجھزة السنفرة 
بالرمل والمطاحن وآالت التلمیع والصقل ، آالت داخلیة ومرشحات (فالتر) لعوادم 

انس الكھربائیة الھواء والمحركات للمكانس الكھربائیة ، أكیاس وأجھزة ترشیح المك
تحدیداً مرشحات وخراطیش المرشحات ووسائط المرشحات وأغطیة المرشحات إلزالة 
الشوائب من الموائع وغیرھا من المواد القابلة للترشیح ، أجزاء اآلالت تحدیداً مرشحات 

الھواء ومرشحات اآلالت الداخلیة وعوادم الھواء والمحركات للمكانس الكھربائیة 
لألغراض المیكانیكیة ، آالت لصناعة النسیج ، آالت لصنع األطعمة  ومرشحات الھواء

والمشروبات ، ماكینات خیاطة ، ُمعالجات كھربائیة لألطعمة ، غساالت المالبس ، 
آالت كھربائیة للصناعات الكیمیائیة ، أجھزة للتحمیل والتفریغ ، مضخات (أجزاء من 

زاء من اآلالت) ، ضاغطات (آالت) ، اآلالت أو المكائن أو المحركات) ، صمامات (أج
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

لبادات دائریة احتیاطیة لتثبیتھا بآالت التدویر والتركیب ولبادات للتلمیع والصقل لتثبیتھا 
بھا لالستخدام على األسطح الخارجیة للمركبات ذات المحركات ، حامالت تعمل 

ائیاً إلكترونیاً ألصابع اللصق التي تذوب بالحرارة ، مسدسات غراء تعمل كھرب
وأجزائھا لتسخین وتطبیق مواد اللصق ذات اللدونة الحراریة ، أنظمة ربط لمواد السحج 

(سنفرة) وحامالت مواد السحج المتكونة من أقراص سحج ولبادات الحامالت الواردة 
  دون غیرھا 7بالفئة 

 

مة مرتبطة مع العال - كال على حدة وفى الوضع العادى  3Mالتنازل عن -االشتراطات        :      
وغیرھا 94728العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0354227  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/07/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة صینیة متحدة  -جرى الیكتریك ابالینسیز ، انك اوف شوھاى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انشان شوھاى ، جوانجدونج ، جمھوریة الصین جینجى ویست رود ، قی

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

   - 7الفئة 
ضاغطات [آالت]؛ ضاغطات للثالجات؛ مكثفات ھوائیة؛ المكابس؛ آالت تشكیل 

القوالب؛ معدات الصناعة اإللكترونیة؛ اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات الكھربائیة؛ 
ترشیح؛ المرشحات (أجزاء لآلالت أو محركات؛  الصمامات (قطع المحركات) ؛ آالت

المرشحات لتنظیف ھواء التبرید (للمحركات)؛ آالت صب البالستیك؛ الناقالت (آالت)؛ 
قشط اآلالت؛ آالت تغلیف باللف؛ آالت التعبئة؛ الخالطات الكھربائیة لالغراض 

؛ مسدسات المنزلیھ؛ الغساالت؛ آالت عصر الغسیل؛ االت التجفیف؛ آالت رش الدھان
الرش للدھان؛ آالت طباعة؛ االالت واألجھزة للتنظیف (الكھربائیة)؛ أجھزة الرسم على 

الستائر المشغلة كھربائیا؛ االت الكوي؛ آالت الخیاطھ؛ األجھزة المیكانیكیة لصناعة 
الدراجات الھوائیة؛ آالت السحق؛ آالت صباغة؛ آالت معایرة؛ آالت صناعة عصیر 

الت إعداد المشروبات، والكھربائیة المیكانیكیة؛ الحفارات المحمولة الفول المنزلیة؛ آ
الكھربائیة (باستثناء حفارات الفحم الكھربائیة) ؛ المقابض الكھرومغناطیسیة، عدا عما 
كان للمركبات البریة؛ مفاصل العزل؛ آالت صناعة الخبز؛ المحركات الكھربائیة عدا 

ل المعادن؛ آالت رش؛ آالت السحق؛ المطاحن عن التي للمركبات البریة؛ ماكینات شغ
الكھربائیة / الساحقات لغایات االستخدام المنزلي؛ آالت المطبخ الكھربائیة؛ معاصر 

زیت الطھي؛ فرامات لحم [آالت]؛ آالت إعداد العجینة الكھربائیة؛ آالت إعداد األغذیة 
ت زراعة حبوب الفول؛ الكھرومیكانیكیة، تحدیدا آالت صناعة فول الصویا المتجبن؛ آال

معاصر قصب السكر؛ آالت غسیل الخضراوات؛ آالت إعداد الشعیریة؛ جالیات؛ 
الخضاضات الستخدام المطبخ؛ آالت خلط؛ الساحقات الكھربائیة لالستخدام المنزلي؛ 

عصارات الفواكھ الكھربائیة بالضغط ألغراض منزلیة؛ محضرات الطعام الكھربائیة؛ 
إلى شرائح لالستخدام المنزلي، الكھربائیة؛ آالت تقطیع اللحوم  آالت تقطیع الخضراوات

إلى شرائح لالستخدام المنزلي، الكھربائیة؛ معدات حلیب الصویا الستخدام المطبخ؛ 
المكانس الكھربائیة؛ آالت التخلص من الفضالت؛ االت التنظیف بالبخار؛ آالت التخلص 

  من فضالت الطعام
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نھا طلب رقم قدم ع
 

    0366475  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  - المجد لألستیراد والتصدیر  -مجدى كامل عبد المقصود مجاھد القیران 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ود مجاھد القیران شارع محمود عبد العظیم بملك/كامل عبد المقص -میدان الطمیھى 
  الدقھلیھ   - أ,ل المنصورة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7االت تعبئھ وجمیع منتجات الفئھ  -االت تغلیف وتقطیع  - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنھا طلب رق
 

    0369631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة محلیة تأسست وقائمة   طبقا لقوانین   -إنك   -التیكریت انترناشیونال 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -والیة كونیتیكت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات المتحدة  -  3423 -  06524یتھانى،  ، سى تى ب -وان التیكریت بارك نورث 
  االمریكیة

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

االت و عدد الیة ، محركات و مكائن ( عدا ما كان منھا للمركبات البریة )  - 7الفئة 
قارنات الیة و عناصر نقل الحركة ( عدا ما كان منھا للمركبات البریة ) معدات زراعیة 

  )7ا یدار بالید ) اجھزة تفقیس البیض و جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم (( عدا م
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ا شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبق -شركة محمود و عید و احمد وھبة 
  لقوانین االردن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، االردن  380الزرقاء ، شارع الملك ، بنایة رقم 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

مكانس كھربائیة ، االت اعداد الطعام (كھربائیة ) االت واجھزة اعداد   - 7الفئة 
دون  7ام بالفئة وتجھیز االغذیة والمشروبات الخالطات الكھربائیة محضرات الطع

  غیرھا
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة وفى الوضع العادى -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372313  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -نج كوربویشن)  (ارابتك ترید-احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7جمیع المنتجات  - 7الفئة 
 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنھا طلب رقم قدم 
 

    0372877  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد  -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7رولمان البلى والمحامل بجمیع انواعھا وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

االت وعدد الیھ محركات ومكائن معدات زراعیھ غساالت االت واجھزة  - 7الفئة 
  دون غیرھا  6كھربائیھ لغسل السجاد وجمیع منتجات الفئھ 

 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة    االشتراطات     
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373223  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال   -ارابتك تریدنج كوربوریشن   -محمد محمد احمد خلیل وشریكھ 
  سیطة شركة توصیة ب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر    -الحدیقة الدولیة   -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
 

كال على حدى  3kكیھ   3االشتراطات        :      التنازل عن 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373225  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر القاھرة أ عمارات الشرق للتأمین الحدیقة الدولیة 2

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 7جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373239  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -لدینجز اند فاینانس أس .ایھ. نترا الفال ھو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوللى ، سویسرا  1009 -، سى اتش  70جویسان  -أفینیو جینیرال  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

االالت وتتضمن االت التعبئة والتغلیف االت التعبئة االت التغلیف واللف  - 7الفئة 
بثق االت حشو بالكتل الضخمة االت وضع اغطیة للزجاجات واالت واالت التشكیل بال

وضع سدادات للزجاجات االت ختم الزجاجات االت الختم االت التشكیل بالنفخ االت 
القولبة بالحقن االت الطباعة االت التغلیف بالتفریغ الھوائى االت تشكیل الكراتین االت 

الت الخلط الخالطات االت تقطیع وضع الملصقات االت صناعة الجبن االت الطحن ا
الجبن االت التحریك واالرجحة االت ضغط الجبن مشكالت قوالب الجبن قوالب الجبن 

(اجزاء من االت) معدات االلبان (االت) االالت الناقلة االت الخلط (االالت) العاملة 
بالضغط المركزى االت الفصل المبدالت الحراریة (اجزاء من االت) المضخات 

مامات المستخدمة فى صناعة المشروبات واالطعمة القوالب (اجزاء من االت) والص
مدخالت العصى والحشوات (اجزاء من االت) االالت تحضیر المشروبات االت 

تحضیر الطعام معدات تحضیر االغذیة والمشروبات (االت) االالت المستخدمة فى 
العصیر من الفواكة صناعة االیس كریم (صناعیة) االالت والمعدات الستخالص 

والخضار االالت والمعدات لخلط وتحدید كمیات وجرعات منتجات االغذیة والسوائل 
االت ومعدات الخلطات / تخفیف منتجات االغذیة والسوائل االالت والمعدات العادة 

تركیب واعادة تشكیل منتجات االغذیة والسوائل االت ومعدات تركیز منتجات االغذیة 
المشروبات الغازیة االت التخمیر عصارات الفواكة االت ومعدات والسوائل االت 

التخزین المعقم لمنتجات االغذیة السائلة االالت والمعدات النتعاش رائحة منتجات 
االغذیة السائلة االت الفلترة الفالتر (اجزاء من االت) المغذیات االت التنظیف ادوات 

ما ذكر اعالة من بضائع الواردة بالفئة  االالت المجمعات الثانویة قطع زمستلزمات كل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

  دون غیرھا 7
 

103717العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ساھمة مؤلفة طبقا لقوانین جمھوریة كوریا شركة م -ال جى الیكترونیكس انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الحریة مصر الجدیدة القاھرة 2747ص ب

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المكانس الكھربائیة  -غساالت الصحون اوتوماتیكیة  -الغساالت الكھربائیة  - 7الفئة 
ة الكھربائیة التى تدیر االجھزة االجھز -االت ادارة المالبس الغراض منزلیة 

عصا  -اكیاس المكانس الكھربائیة  -خراطیم المكانس الكھربائیة  -لالغراض المنزلیة
ضواغط  -ضاغطات للھواء  -منفاخ دوارة كھربائیة  - الروبوتات  -المكانس الكھربائیة 

مجففات تدور ( لیست ساخنة ) خالطات كھربائیة  - ضواغط للثالجات  -دوارة 
 -المعالجات الغذائیة الكھربائیة  -مكنسة كھربائیة روبوتیة  -غراض المنزلیة لال

مكنسة كھربائیة لالسرة  -منظفات البخار لالغراض المنزلیة والمكانس الكھربائیة بالید 
  دو ن غیرھا 7( للفراش) وجمیعھا یقع بالفئة 

 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنھا طل
 

    0235152  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/08/2009  

  :التسجیل إسم طالب
  

فردى  مصرى   -القدس الشریف لإلستیراد والتصدیر  -بشیر عبد هللا عطیھ أحمد 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  یزالشرقیة بملك /عبد المنعم محمد عبد العز -مركز الزقازیق  -بنى عامر 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  )8) وجمیع المنتجات الوارد بالفئة (8سالح المنشار الوارد بالفئة ( - 8الفئة 
 

التنازل عن رسم الكرة االرضیة  - 210370العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
globalوعن كلمة جلوبال 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنھا طلب
 

    0335607  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة ثرى ام كومبنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات المتحدة  55144ھدسون روود ، سانت بول ، مینیسوتا  2501ثرى ام سنتر .
  مریكیة  اال

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

عدد وأدوات یدویة (تُدار بالید) ، مقّصات ، أدوات قطع (الّشوك والسكاكین  - 8الفئة 
والمالعق) ، أسلحة بیضاء ، أدوات حالقة ، أجھزة لتطبیق األكیاس على الطرود 

ائیة واإلنشاء وكذلك والُرزم ، أدوات واجھزة تدار بالید لالستخدام في التكنولوجیا الكھرب
في المكتب واألغراض المنزلیة العامة تحدیداُ لصرف الشرائط واألشرطة من مختلف 
المواد والمزودة بمواد لصق كذلك ، أدوات یدویة لشرائط المزق ، موزعات وصفائح 
وموزعات سحب ومزق یدویة لتطبیقھا على األشرطة وأشرطة اللصق وأفالم اللصق 

للتسرب ومواد الربط القابلة لالستخدام مرة أخرى ، أدوات  والُمركبات المانعة
لالستخدام في الخارج وأدوات الحدائق ومجارف ومعاول ورفش وشوك لالستخدام في 

الخارج وفي الحدائق ، مالوق وسكاكین وشوك ومالعق ، حجارة سن (شحذ) ، أقراص 
اض العامة ، أدوات لیفیة مفلكنة ، قبضات مقابض لألدوات الیدویة ، سكاكین لألغر

قطع مصنوعة من المعادن النفیسة ، ماكینات حالقة كھربائیة وقطاعات للشعر ، أدوات 
محمولة بالید بما في ذلك قوالب السنفرة بالرمل لحمل مواد صفائح السحج المطلیة 

للسنفرة الیدویة بالرمل ، مواد سحج لالستخدام الصناعي بما في ذلك أقراص وعجالت 
شي جمیعھا معدة لالستخدام مع وكونھا جزء من األدوات الیدویة المحمولة وسیور وفرا

، أدوات إلصالح أسطح السیارات الداخلیة والخارجیة تحدیداً كاشطات للدھان وسكاكین 
للمعاجین وشفرات ماكینات الحالقة ، موزعات تدار یدویة لضخ ُمركبات حشوات 

  دون غیرھا 8الھیاكل الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة  -تراطات        :      االش
94729رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372311  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -یشن)  (ارابتك تریدنج كوربو-احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 8جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 8الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0219461  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/07/2008  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مؤلفة طبقا لقوانین تایوان -بیوستار میكروتیك انت . ال كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تایوان -سیین ، مین شیان رود ، ھسین تین سیتى ، تیابى ھ 2 - 108اف ، رقم  2

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

شاشات عرض بالكریستال السائل للكمبیوتر، شاشات بروجیكشن للكمبیوتر،  - 9الفئة 
لوحة مفاتیح للكمبیوتر، اللوحة األساسیة للكمبیوتر، الفأرة للكمبیوتر، قارئ البار كود، 

قمیة، قارئ كارت المدیونیة، أجھزة قراءة السمات البصریة، قارئ بیانات للكامیرات الر
قارئ بطاقات ھویة، اللوحة األساسیة للكمبیوتر الشخصى، وحدة معالجة مركزیة 

)CPU میكروبروسیسور، كمبیوتر، حافظات كمبیوتر، وحدة قراءة الدسكات ،(
المدمجة، كمبیوتر شخصى كمفكرة، الكمبیوتر الشخصى، قارئ كروت للكمبیوتر، 

تر، كروت أسطح بینیة للكامیرات الرقمیة، لوحة األم كروت أسطح بینیة للكمبیو
  دون غیرھا 9للكمبیوتر، كارت تسریع الجرافیك، كارت تیلفزیون وجمیعھا تقع بالفئة 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0262614  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2011  

  :التسجیل إسم طالب
  

الوالیات المتحدة  -ش مؤلفة طبقا لقوانین والیھ كالیفورنیا  -تد كوالكوم أنكوربوری
  االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیت المتحدة  1714-92121مورھاوس دریف سان دیجو كالیفورنیا  5775
  االمریكیة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

یات لمعالجة االشارات فى الجھاز الدوائر المتكاملة واجھزة الحاسوب والبرمج - 9الفئة 
االتصال الالسكى واجھزة االلكترونیات االستھالكیةاالجھزة المحمولة وسائل االعالم 

دون  9واجھزة االلعاب المحمولة واجھزة الكمبیوتر الجیب والھواتف الذكیھ بالفئة 
  غیرھا

 

 --- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنھا طلب رقم
 

    0305538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة العبد لالجھزة الكھربائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -ش االحرار  29

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى المصاحب للعالمة -شتراطات        :      اال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0325208  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -اورانج براند سیرفیسز لیمتد 
  جلترا وویلزان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آیھ كیو ، المملكھ المتحدة  2 1موري ریفرسید ، لندن اس اىة  3

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جھاز ووسائل اتصال واتصال عن بعد كھربائیة والكترونیة؛ وسائل وجھاز   - 9الفئة 
ي جمیعھا لمعالجة، تسجیل، اتصال واتصال عن بعد؛ وسائل وجھاز كھربائي والكترون

تخزین، نقل، استعادة او استقبال البیانات؛ جھاز ووسائل لتجیل، نقل، تضخیم او عادة 
انتاج الصوت، صور، معلومات او بیانات مشفرة، تحكم الكتروني، اختبار (غیر 

االختبار في الكائن الحي)، ارسال إشارة، فحص (اشراف) أجھزة ووسائل التعلیم، 
ائل ضوئیة وضوئیة كھربائیة؛ وحدات خدمة االتصال؛ خوادم كمبیوتر؛ أجھزة ووس

[شبكة  WAN[شبكة خاصة فعلیة]؛ أجزاء صلبة عامة  VPNأجزاء صلبة عاملة 
] شبكة اتصال محلیة]؛ أجزاء صلبة LANواسعة النطاق)؛ أجزاء صلة عامة 

یر وصول آمن عن للكمبیوتر؛ أجزاء صلبة لشبك الكمبیوتر؛ أجزاء صلبة للكمبیوتر لتوف
بعد الي الكمبیوتر وشبكات االتصال؛ أجزاء صلبة ایثرنت؛ جھاز معالجة الصورة، 

وسائل ومعدات؛ كامیرات؛ جھاز فوتوغرافي، وسائل ومعدات؛ االت عرض الفیدیو؛ 
االت عرض الوسائط المتعددة أجھزة فحص وقراءة كود االعمدة أجھزة ووسائل 

ن بعد مرسالت ومستقبالت إلذاعة الرادیو والتلفزیون؛ اإلذاعة والتلفزیون، االتصال ع
جھاز وصول إلذاعة او البرامج المنقولة؛ الصور المخططة؛ الكمبیوتر؛ المعدات 

الطرفیة للكمبیوتر؛ دوائر الكترونیة لحمل البیانات المبرمجة؛ أقراص، شرائط واسالك 
ة؛ بطاقات مغناطیسیة یكون جمیعھا عبارة عن حوامل مغناطیسیة، لوحات دائرة مطبوع

فارغة او مسجلة مسبقاً؛ بطاقات بیانات؛ بطاقات ذاكرة؛ بطاقات ذكیة؛ بطاقات تتضمن 
معالجة دقیقة؛ بطاقات دائرة مدمجة؛ بطاقات تعریف الكترونیة؛ بطاقات ھاتف؛ بطاقات 

ائتمانیة ھاتفیة؛ بطاقات ائتمان؛ بطاقات مدین، بطاقات أللعاب الكترونیة تم تصمیمھا 
؛ حوامل بیانات مغناطیسیة، رقیمة، وضوئیة؛ CD ROMSلالستخدام في الھواتف؛ 

أوساط تسجیل وتخزین البیانات المغناطیسیة؛ والرقمیة والضوئیة (الفارغة والمسجلة 
، ألجھزة للعب ملفات USBمسبقاً)؛ أسطوانات مسجلة مسبقاً؛ مشغالت ومضیة 

القابلة للحمل؛ مرسالت ومستقبالت القمر الموسیقي القابلة للتنزیل؛ مشغالت الوسائط 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

الصناعي؛ األقمار الصناعیة لإلذاعة واالتصال عن بعد؛ ساریات الھواتف ومرشدات 
الھواتف لالسلكیة؛ اسالك وكابالت كھربائیة؛ كابالت ضوئیة، كابالت من الیاف 

 ضوئیة؛ اسالك مقاومة؛ الكترودات؛ تركیبات ونظم االتصال عن بعد؛ وحدات طرفیة
لشبكات الھاتف ؛ الواح تحویل للھاتف؛ مدخل إشارة االتصال عن بعد؛ جھاز تحویل 

ومعالجة الھاتف؛ معدات الھواتف الثابتة، النقالة، المتحركة، ذات السماعات الحرة 
ھواتف االتصال الفعال؛ وحدات طرفیة للوسائط المتعددة؛ وحدات طرفیة تفاعلیھ 

ت طرفیة ألمان التعامالت اإللكترونیة تتضمن لعرض وترتیب السلع والخدمات؛ وحدا
الدفع االلكتروني؛ أجھزة التعامل مع الدفع االلكتروني؛ التصفح، أجھزة ووسائل ھواتف 

التصفح ووسائل السلكیة؛ ھواتف، الھواتف المتحركة وسماعات الھواتف؛ ماكینات 
حاسوب  )؛ مفكرات الكترونیة؛PDASالفاكسیمیل؛ وحدات مساعدة رقیمة شخصیة (

محمول الكتروني؛ حاسوب لوحي الكرتوني؛ وحدات محمول بالید الكرتونیة لالستقبال 
الالسلكي، وتخزین، و/ أو نقل المستخدم للحفاظ على تتبع او التحكم في المعلومات 

الشخصیة؛ أجھزة المالئمة لألقمار الصناعیة، وسائل ونظم ؛ القطع التكمیلیة لھواتف 
زة تھیئة لالستخدام مع ھواتف؛ شواحن البطاریات لالستخدام وسماعات الھواتف؛ أجھ

مع ھواتف، وحدات لتركیب على المكتب او السیارة تتضمن سماعات للسماح باستخدام 
سماعة التلیفون بدون استخدام الید؛ حوامل سماعات التلیفون في السیارة؛ سماعات 

االلكترونیة المتحركة الرأس؛ أجھزة السماعات الحرة لسماعات الھاتف واألجھزة 
األخرى؛ االكیاس والحافظات المھیأة خاصة لحمل الھواتف القابلة للحمل ومعدات 
الھاتف واالجزاء التكمیلیة؛ أطواق الھاتف الخلویة؛ المفكرات الشخصیة المتصلة 

بالكمبیوتر؛ الھوائیات؛ البطاریات؛ المعالجة الدقیقة؛ لوحات المفاتیح؛ أجھزة المودم، 
ات االلیة؛ شاشات العرض؛ نظم تحدید الموضع االلكترونیة؛ أجھزة ووسائل الحاسب

الالحة والتتبع وتحید الموضع االلكترونیة، أجھزة ووسائل المراقبة (غیر المراقبة في 
الكائن الحي)، أجھزة ووسائل السلكیة؛ أفالم الفیدیو، أجھزة ومعدات سمعیة وبصریة: 

یة والمعدات الطرفیة المصممة والمھیأة لالستخدام مع أجزاء تكمیلیة كھربائیة والكترون
الكمبیوترات واألجھزة السمعیة والبصریة، خراطیش العاب الكمبیوتر، أجزاء 

وتركیبات لجمیع البضائع المذكورة سابقاً؛ برامج الكمبیوتر األجزاء للكمبیوتر، أجزاء 
ة واسعة [شبك WAN[شبكة خاصة فعلیة]؛ أجزاء صلبة لتشغیل  VPNلتشغیل 

[شبكة اتصال محملة]؛ أجزاء صلبة لتشغیل  LANالنطاق]؛ أجزاء صلبة لتشغیل 
USB ؛ األجزاء الصلبة للكمبیوتر المزودة من االنترنت؛ األجزاء الصلبة للكمبیوتر

لتزامن البیانات بین الكمبیوترات؛ المعالجات، ووحدات التسجیل، وسائل المراقبة 
وترات المضیفة؛ برامج الكمبیوتر السحابیة؛ برامج ونظم واألجھزة االلكترونیة والكمبی

تشغیل الشبكة؛ برامج ونظم تشغیل الكمبیوتر؛ األجزاء الصلبة للكمبیوتر لتوفیر وصول 
آمن عن عبد ال الكمبیوتر وشبكات االتصال؛ برامج امان للكمبیوتر؛ برامج جدار حمیة 

غمات االتصال القابلة للتحمیل للكمبیوتر؛ برامج لضمان امان المیل اإللكتروني؛ ن
للھواتف المتحركة؛ نشرات الكترونیة (قابلة للتحمیل) متوفرة مباشرة من قواعد بیانات 

الكمبیوتر او االنترنت؛ األجزاء الصلبة للكمبیوتر أجزاء االتصال عن بعد (تتضمن 
نترنت؛ أجھزة المودم) لتمكین االتصال بقاعدة البیانات، شبكات االتصال المحلیة واال

األجزاء الصلبة للكمبیوتر للتمكین من البحث واستعادة البیانات؛ األجزاء الصلبة 
للكمبیوتر للوصول لقواعد البیانات؛ خدمات االتصال عن بعد، شبكات الكمبیوتر والواح 

اإلعالن االلكترونیة؛ برامج العاب الكمبیوتر؛ برامج العاب كمبیوتر لوسائط متعددة 
العاب حقیقة فعلیة؛ ملفات الموسیقي القابلة للتنزیل؛ صورة فوتوغرافیة؛ تفاعلیة؛ برامج 

صورة، ورسومات بیانیة، ملفات صور، بتات الصوت، أفالم، برامج فیدیو وسمعیة 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

124 
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وبصریة (قابلة للتحمیل) مزودة على النت او من قواعد بیانات الكمبیوتر او االنترنت 
بیوتر لالستخدام في المراقبة عن بعد؛ برامج او مواقع االنترنت؛ األجزاء الصلبة للكم

  330556منتجات العالمة رقم  GPSمالحة 
الخدمات العلمیة والتكنولوجیة واألبحاث و التصمیمات المتعلقة بھا، وخدمات معامل 

األبحاث ، إدارة األبحاث، والمشروعات الخاصة بالتصمیمات والتطویر، وأبحاث عن 
، وأبحاث فنیة، أبحاث ، وخدمات التصمیم والتطویر في المنتج، وتصمیماتھا وتطویرھا

مجال الكمبیوتر، وبرامج الكمبیوتر، وأنظمة الكمبیوتر، وحلول تطبیقات برمجیات 
الكمبیوتر، وأنظمة معالجة البیانات، ألعاب الكومبیوتر و برامج الواقع االفتراضي إدارة 

االتصاالت، حلول االتصاالت، البیانات، وأنظمة معالجة المعلومات المحسبة، خدمات 
تطبیقات االتصاالت، أنظمة االتصاالت وأجھزة توصیل الشبكات و توفیر االستشارات 

الفنیة والمعلومات والنصائح المتعلقة بما سبق، تصمیم و تطویر برمجیات تشغیل 
 9شبكات ووحدات خدمة الكومبیوتر، البرامج التشغیلیة لتصمیم وتطویر شبكات فئة 

  ھادون غیر
 

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

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0325482  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  إل . بى -باكارد دیفولویمنت كومبانى  -ھیولیت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات المتحدة  - 77070تكساس  -ھوستون  -كومباك سینتر درایف ویست  11445
  األمریكیة 
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أجھزة حاسوب؛ أجھزة حاسوب شخصیة؛ أجھزة حاسوب محمولة؛ أجھزة  - 9الفئة 
حاسوب محمولة صغیرة (نوت بوك)؛ أجھزة حاسوب؛ أجھزة حاسوب لوحیة؛ معدات 

حاسوب، أجھزة حاسوب تحمل بالید، أجھزة طرفیة للحاسوب، بالتحدید، ماوس 
حاسوب، شاشات عرض حاسوب، أجھزة تخزین ذاكرة حاسوب خارجیة؛ محطات 
عمل الحاسوب تشتمل على حاسوب، أجھزة مسح ضوئي، أجھزة طرفیة للحاسوب، 

الحاسوب أجھزة طابعات الحاسوب، وشاشات عرض الحاسوب؛ أنظمة تخزین بیانات 
تشتمل على وحدات المعالجة المركزیة لمعالجة وتخزین المعلومات أو البیانات أو 
الصوت أو الصور، وقطع غیار جمیع ما ذكر أعاله؛ طابعات، طابعات حاسوب، 
طابعات وحدة واحدة؛ أجھزة فاكسات؛ أجھزة مسح ضوئي؛ طباعات المخططات؛ 

؛ أجھزة مسح ثالثیة األبعاد؛ أجھزة ماكینة تصویر المستندات؛ آالت حاسبة؛ ھواتف
إلكترونیة متعددة الوظائف؛ لالستخدام في نسخ و/أو طباعة و/أو مسح ضوئي و/أو 

إلتقاط الفیدیو /أو نقل الوثائق والصور؛ وقطع غیار لجمیع ما ذكر أعاله؛ أقراص 
بصریة فارغة قابلة للتسجیل وقابلة للقراءة؛ أقراص مدمجة وأقراص فیدیو رقمیة 

ارغة قابلة للتسجیل وقابلة للقراءة، أقراص مدمجة قابلة للكتابة والقراءة وأقراص فیدیو ف
قابلة للقراءة والكتابة؛ مشغالت أقراص مدمجة وأقراص فیدیو؛ أجھزة الكتابة على 

األقراص المدمجة وأقراص الفیدیو؛ رؤوس طباعة للطابعات وطابعات المخططات؛ 
جیات حاسوب للمسح الضوئي ثالثي األبعاد لألجسام، برمجیات حاسوب، بالتحدید، برم

تحریر ھذه الصور وتشغیل وإدارة الطابعات ثالثیة األبعاد التي تطبع مثل ھذه الصور؛ 
برامج حاسوب، بالتحدید، برمجیات حاسوب للمسح الضوئي ثالثیة األبعاد لألجسام، 

لتي تطبع ھذه الصور؛ وتحریر ھذه الصور وتشغیل وإدارة الطابعات ثالثیة األبعاد ا
معدات وبرمجیات التصویر، بالتحدید، أجھزة مسح ضوئي وبرمجیات حاسوب للمسح 

الثالثي األبعاد لألجسام وتحریر ھذه الصور؛ برمجیات تشغیل الحاسوب؛ برمجیات 
تصمیم بمساعدة الحاسوب؛ برمجیات طباعة وتصویر، بالتحدید، برمجیات حاسوب 

عاد لألجسام وتحریر ھذه الصور وتشغیل وإدارة الطابعات للمسح الضوئي ثالثیة األب
ثالثیة األبعاد التي تطبع ھذه الصور، برمجیات حاسوب لالستخدام في تسجیل وتنظیم 

ونقل ومعالجة واستعراض البیانات والنصوص والصور والملفات الصوتیة؛ برمجیات 
سائط تخزین حاسوب إلنشاء ونقش النصوص والصور على وسائل تسجیل ضوئیة؛ و
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رقمیة فارغة قابلة للتسجیل وقابلة للكتابة؛ مشغالت أقراص الحاسوب؛ مشغالت صلبة 
بصریة للحاسوب؛ مشغالت أقراص بصریة؛ برمجیات حاسوب لتشفیر وحمایة الملفات 

الرقمیة؛ برمجیات حاسوب للتطبیقات ودمج قواعد البیانات؛ أدوات تطویر برمجیات 
برمجیات ثابتة لبرامج نظم التشغیل؛ برمجیات حاسوب الحاسوب؛ برمجیات حاسوب و

إلنشاء قواعد بیانات قابلة للبحث للمعلومات والبیانات؛ أدوات تطویر البرمجیات إلنشاء 
تطبیقات اإلنترنت عبر الھاتف النقال وواجھات العمیل؛ برمجیات حاسوب للتجارة 

ة اإللكترونیة عبر شبكات اإللكترونیة لتتیح للمستخدمین من تنفیذ الصفقات التجاری
حاسوب عالمیة؛ برمجیات حاسوب ألتمتة وتخزین البیانات؛ برمجیات حاسوب إلدارة 

الملفات؛ برمجیات إلدارة والتحكم وتحلیل أجھزة الحاسوب وشبكات الحاسوب؛ 
برمجیات لالستخدام في إدارة البیانات اإللكترونیة وتخزین البیانات ووظائف 

لتقدیم وظائف اعدادات وتھیئة وتشخیص المعدات؛ كامیرات، االسترجاع؛ برمجیات 
كامیرات فیدیو، كامیرات فیدیو صغیرة الحجم، كامیرات رقمیة، كامیرات حاسوب، 

كامیرات فیدیو رقمیة، مسجالت فیدیو رقمیة، أجھزة بث الفیدیو رقمیة؛ كامیرات فیدیو 
كابالت ووصالت ومھایئات صغیرة الحجم للمركبات، أجھزة تسجیل الفیدیو للمركبات؛ 

(محوالت) للكامیرات الرقمیة وكامیرات الفیدیو الصغیرة الحجم الرقمیة؛ بطاریات 
للكامیرات الرقمیة وكامیرات صغیرة الحجم رقمیة؛ بطاقات ذاكرة للكامیرات الرقمیة 
والكامیرات الصغیرة الحجم الرقمیة؛ إطارات صور رقمیة، عارضات صور رقمیة، 

و رقمیة؛ وحدات التحكم عن بعد بإطارات الصور الرقمیة وعارضات عارضات فیدی
الصور الرقمیة؛ كابالت ووصالت ومحوالت إلطارات الصور الرقمیة وعارضات 

الصور الرقمیة؛ برمجیات حاسوب رقمیة إلستخدامات التتبع والطلب وإدارة المخزون 
طرفیة للحاسوب للوازم الطباعة والحاسوب؛ بطاقات واجھة لتوصیل األجھزة ال

بالشبكات؛ تطبیقات برمجیات التي تمكن مستخدمي أجھزة الھاتف النقال لمسح أو الربط 
بالصور أو الوثائق المطبوعة التي تطلق تجارب رقمیة؛ برمجیات حاسوب إلدارة 

الوثائق؛ برمجیات حاسوب لالستخدام مع الطباعة عن بعد، بالتحدید، برمجیات حاسوب 
غیل وإدارة آالت طابعات الحاسوب عن بعد؛ برمجیات حاسوب ألمن لالستخدام في التش

الطباعة، بالتحدید، برمجیات حاسوب لالستخدام في السماح ألي مستخدم إلرسال 
الوثائق بشكل آمن إلى طابعات شخصیة وطباعة الوثائق علیھا من مواقع عن بعد؛ 

م خدمات الطباعة برمجیات حاسوب إلدارة أجھزة الطباعة؛ برمجیات حاسوب لتقدی
  دون غیرھا 9المتحكم بھا.فئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقیة
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  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0326606  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة بسیطة   -بى إل .  -باكارد  انتربرایز دیفیلو بمنت كومبانى  -ھیولیت 
  الوالیات المتحدة األمریكیة -تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة تكساس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
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یة، تصویریة، تصویریة سنمائیة، بصریة وتعلیمیة؛ جھاز جھاز وأدوات علم - 9الفئة 
وأدوات من أجل تنفیذ وتبدیل ونقل وتراكم وتنظیم أو التحكم في الكھرباء؛ جھاز 

لتسجیل وبث أو إعادة إنتاج صوت أو صور، نواقل بیانات مغناطیسیة، أقراص تسجیل؛ 
مبیوتر؛ عالمة منشأة آالت حساب، معدالت عالجة بیانات، أجھزة كومبیوتر؛ برامج كو

لبرنامج كومبیوتر وبرنامج؛ جھاز معالجة بیانات؛ أجزاء كومبیوتر؛ خوادم 
كومبیوتریة؛ خوادم شكة؛ خوادم إنترنت؛ أجزاء اتصاالت وشبكات كومبیوتر؛ محور 
شبكة كومبیوتر، راوتر، أجھزة تحكم، مفاتیح ونقاط وصول السلكیة، أجھزة تخزین 

ن كومبیوتریة؛ خوادم شبكة منقطة تخزین كومبیوتریة كومبیوتریة، خوادم تخزی
)SAN) ؛ أجھزة(NAS تخزین ملحقة بشبكة كومبیوتریة؛ شبكات منطقة تخزین (

ألجھزة اتصاالت وكومبیوتر؛ أجھزة دعم قرص؛ مشغالت أقراص؛ مصفوفات مشغل 
قرص واألغلفة الخاصة بھا؛ وسائل تحكم في مصفوفات متكررة ألقراص مستقلة 

)RAID ،؛ محوالت ناقل استضافة؛ أنظمة تخزین بیانات تتضمن أجھزة كومبیوتر(
مدمجة تتضمن كومبیوتر  ITوحدات طرفیة كومبیوتریة وبرامج أنظمة تشغیل؛ أنظمة 

نموذجیة؛ وحدة كومبیوتر  ITمتقارب، برامج وأجھزة شبكات وتخزین؛ أنظمة 
كومبیوتر؛ أشرطة فارغة  محیطیة؛ التوقیع الرقمي؛ وحدات شریط مغناطیسي لبیانات

لتخزین بیانات كومبیوتر؛ رقائق ذاكرة؛ أشباه موصالت؛ ألواح دائرة مطبوعة، دوائر 
مدمجة ومكونات إلكترونیة؛ برامج كومبیوتر؛ أنظمة تشغیل كومبیوتر؛ برنامج 

كومبیوتر وبرامج ثابتة لتشغیل وحدات محیطیة وبرامج كومبیوتریة؛ برامج خادم؛ 
برامج سحابیة؛ قاعدة بیانات ومركزي بیانات وبرامج تخزین بیانات؛ برامج شبكات؛ 

برامج تخزین؛ برامج افتراضیة؛ برامج كومبیوتر لتھیئة وتوفیر واستخدام والتحكم في 
وإدارة أجھزة الكومبیوتر؛ خوادم كومبیوتر وأجھزة تخزین بیانات؛ برامج لتشغیل 

ددة ببرامج لبرامج كومبیوتر؛ برامج وإدارة ومیكنة شبكات كومبیوتر؛ وضع شبكات مح
)؛ WAN)؛ برامج تشغیل شبكة منطقة واسعة (LANتشغیل شبكة منطقة محلیة (

برنامج كومبیوتر لتوصیل أنظمة وخوادم وتخزین كومبیوتر متغایر، برامج لسحابیة 
لمیكنة وإدارة البنیة التحتیة؛ برنامج كومبیوتر مستخدم لتشغیل تطبیقات قائمة على 

حوسبة سحابیة، برنامج كومبیوتر سحابیة لالستخدام في تطبیقات و قواعد بیانات  أساس
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

ومشاریع التخزین اإللكتروني للبیانات؛برنامج كومبیوتر لمراقبة وأداء الشبكة السحابیة 
والتطبیق؛ برنامج كومبیوتر إلدارة تكنولوجیا المعلومات؛ إدارة بنیة تحتیة لتكنولوجیا 

نیة تحتیة لتكنولوجیا المعلومات عن بعد، أصول إدارة وجردیة المعلومات، إدارة ب
لتكنولوجیا المعلومات، میكنة عملیة تكنولوجیا المعلومات، إدارة دورة حیاة جھاز 
تكنولوجیا المعلومات؛ تكنولوجیا المعلومات األمنیة، تنبؤ وعمل تقاریر تكنولوجیا 

تكنولوجیا المعلومات، ومكتب خدمة المعلومات، مراقبة أداة وأخطاء البنیة التحتیة ل
تكنولوجیا المعلومات وبرامج مكتب مساعدة؛ البیانات األمنیة والبیانات الخاصة 

بالحمایة لبرامج الكومبیوتر؛ برنامج كومبیوتر لتوفیر األمن للكومبیوتر والشركات 
واالتصاالت اإللكترونیة؛ برامج تأمین شبكات وتطبیق؛ برامج كومبیوتر لمراقبة 

وصول ونشاط شبكة كومبیوتر؛ برنامج كومبیوتر لتقییم حمایة تطبیق؛ برنامج تشفیر 
وفك تشفیر وثیقة وبیانات؛ برنامج كتابة مشفرة؛ برنامج تصدیق لمستخدم كومبیوتر؛ 
برنامج لمراقبة وتحلیل وعمل تقاریر خاصة بتوافق المعلومات األمنیة؛ برنامج إدارة 

وجیا المعلومات؛ برامج أرشفة واستعادة ودعم البیانات؛ الخطر والذكاء األمني لتكنول
برامج كومبیوتر لضغط البیانات؛ برنامج إدارة قاعدة بیانات، برنامج كومبیوتر مستخدم 

لقراءة وتقییم المحتوى الموجود على شبكة كومبیوتر وقواعد بیانات و/أو شبكات 
رنامج بحث؛ برنامج محرك عالمیة؛ برنامج كومبیوتر لتطبیق ودمج قواعد بیانات؛ ب

بحث كومبیوتري؛ برامج لبحث قواعد البیانات؛ برنامج كومبیوتري لتكوین قواعد 
البیانات القابلة للبحث من المعلومات والبیانات؛ برنامج تشغیل ومیكنة مخزن بیانات 
كومبیوتریة؛ برنامج تشغیل وتمكین مركز بیانات؛ برنامج كومبیوتر للنقل والتخزین 

لجة وإعادة اإلنتاج؛ برنامج كومبیوتر للوصول إلى وطلب وتحلیل المعلومات في والمعا
قواعد البیانات ومخازن البیانات؛ برنامج إدارة معرفة ومعلومات؛ برنامج ذكاء عملي؛ 

برنامج كومبیوتر یوفر ذكاء إدارة أعمال مدمجة في الوقت الحالي بواسطة دمج 
نامج تحلیل البیانات الكبیرة واألعمال؛ برنامج معلومات من قواعد بیانات متعددة؛ بر

كومبیوتر یمیكن معالجة المعلومات المبنیة وشبھ المبنیة والمبنیة والبیانات المخزنة على 
شبكات الكومبیوتر واإلنترنت؛ برنامج استبصار عملیة خاصة بأعمال؛ برنامج إدارة 

رنامج إدارة مشروع؛ )؛ برنامج إدارة خطر ومصادر عملیة؛ بCRMعالقات عمالء (
برنامج إدارة سجالت؛ برنامج إدارة تجارة إلكترونیة؛ أدوات نشر وتطویر برامج؛ 

أدوات تطویر برامج لتكوین تطبیقات إنترنت جوال وأسطح عمیل بینیة؛ برامج اختبار 
وتسلیم تطبیق؛ برنامج إدارة دورة حیاة جھاز وتطبیق؛ برنامج بنیة تحتیة محددة 

؛ برنامج كومبیوتر یوفر وصول قائم على أساس الشبكة إلى تطبیقات )SDSببرنامج (
وخدمات خالل نظام تشغیل شبكة أو سطح بیني بوابي؛ برنامج لمیكنة وإدارة خدمات 

صناعیة ذات منفعة وعملیات وفواتیر؛ برنامج إلدارة تراخیص برنامج وھذه المنتجات 
  .دون غیرھا9واردة بالفئة 

 

منح الطالب حق -على حدى   وفى الوضع العادى   NEXT:      التنازل عن االشتراطات        
اسبقیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0333274  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/04/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

تاسست وقائمة طبقا لقوانین جمھوریة  -شركة سامسونج الكترونكس كو.،ال تى دى 
  وریاك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دو ،  -اس أى جبیونجى  -جى یو ، سیون  -رو ، یونجتونج  -، سامسونج 129
  جمھوریة كوریا 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

كامیرات التصویر  -ھواتف محمولة او اجھزة تلیفون او التلیفونات الذكیة  - 9الفئة 
اجھزة  - مشغالت الوسائط المحمولة  - لسینمائیة الفوتوغرافى او كامیرات التصویر ا

بطاریات  -سماعات الراس او اجھزة نقل الصوت  -حاسوب البتوب او النوت بوك 
التلیفونات الذكیة  -علب جلدیة للتلیفونات المحمولة  -شواحن البطاریات  -كھربائیة 

تلیفونات الذكیة ال - حافظات الوجة التلیفونات المحمولة  -واجھزة الحاسوب المحمولة 
اجھزة استقبال  -اجھزة الحاسب االلى المحمولة  - واجھزة الحاسب االلى المحمول 

اجھزة االستقبال الرقمى المتعدد (  -سمعیة ومرئیة ( ریسیفر ) اجھزة نقل الصوت 
صمام ثنائى باعث للضوء ( دایود )  - سیتوب بوكس ) اجھزة تشغیل االقراص الرقمیة 

( ثالثیة االبعاد ) اجھزة الحاسب 3Dء حاسوب ) نظارات الشاشات عرض ( اجزا
برمجیات حاسوبیة (  -اشباة مواصالت  - طبعات تستخدم مع اجھزة الحاسوب  - االلى 

  دون غیرھا 9سوفت ویر ) مسجلة فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338024  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -عائشة زینب محمود فایز واصف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -قصر النیل  -الزمالك  -ش بھجت على  7

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  9اصة بالفئة برنامج الیكترونى تعلیمى تاھیلى لذوى االحتیاجات الخ - 9الفئة 
  غیرھا
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340418  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة المانیة - بیوترونك اس اى اندكو كیھ جى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برلین ، المانیا 12359،1فویمرانكھیرى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجھزة واألدوات الكھربائیة وااللكترونیة الخاصة بالقیاس واالدخال  - 9الفئة 
والتخزین والعرض والتحلیل والتشغیل وإنتاج وارسال البیانات واالشارات وأجھزة 

   9القراءة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344737  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة خدمات المعلومات و التنقیة . ش .م .م  شركة مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، مساكن شیراتون ، مصر الجدیدة القاھرة 1226شارع مصطفى كامل ، بلوك  3

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

   - 9الفئة 
بیوتر تحدیداً برامج مالیة إلكترونیة تتسع ألنواع متعددة من معامالت الدفع برامج كم

والدین في ھاتف متحرك ومساعد شخصي رقمي متكامل وبیئة أساسھا الویب ومولدات 
الرمز الزمني وأجھزة وأدوات كھربائیة ، أجھزة تسجیل وإرسال ونسخ البیانات بما في 

اطیسیة ، أجھزة للدفع المسبق ومعدات ذلك الصوت والصور ، وسائط تسجیل مغن
معالجة البیانات خاصة التطبیقات المالیة وأجھزة الكمبیوتر ، أنظمة لقراءة بطاقات 
الذاكرة وأنظمة لقراءة البیانات في الذاكرات بما في ذلك ذاكرات الدارات المتكاملة 

مشفرة وذاكرات البطاقات المصرفیة ، ماكنات صرف النقد ، بطاقات مغناطیسیة 
وبطاقات محتویة على رقاقات دارات متكاملة (بطاقات ذكیة) ، بطاقات شحن وبطاقات 

مصرفیة وبطاقات ائتمان وبطاقات دین وبطاقات دفع ، قارئات البطاقات ، برامج 
كمبیوتر مصممة لتمكین البطاقات الذكیة من التفاعل مع المحطات والقارئات ، معدات 

مالت البیع وبرامج كمبیوتر إلرسال وعرض وتخزین االتصاالت ، نقاط محطات معا
المعامالت والتعریفات والمعلومات المالیة لالستخدام في مجاالت الخدمات المالیة 

واألعمال المصرفیة واالتصاالت ، أجھزة تحقق إلكترونیة للتحقق من توثیق بطاقات 
قات الدفع ، الشحن والبطاقات المصرفیة وبطاقات االئتمان وبطاقات الدین وبطا

ماكینات للمؤسسات المصرفیة ، أجھزة تشفیر وفك التشفیر ، حامالت البیانات 
االلكترونیة وقارئات البطاقات ووحدات تشفیر الكترونیة وعتاد كمبیوتر وطرفیات 

كمبیوتر وبرامج كمبیوتر لالستخدام في مجاالت الخدمات المالیة واألعمال المصرفیة 
لكھربائیة وااللكترونیة تحدیداً اآلالت الحاسبة ومفكرات واالتصاالت ، المنتجات ا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

الجیب وأجھزة اإلنذار وأجھزة إضاءة وّماضة ، بطاقات مصرفیة بما في ذك بطاقات 
مصرفیة مطبوعة وبطاقات مصرفیة تستخِدم ذاكرات مغناطیسیة وذاكرات دارات 

  دون غیرھا 9متكاملة. فئة 
 

عن مقطعى العالمة كال على حدى فى الوضع العادىاالشتراطات        :      التنازل 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0352580  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -سانشى جابان لتجارة االدوات الكھربائیة  ش م م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5محل رقم  -القاھرة  -الموسكى  -دان االوبرا می 1

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

وش  -سدادة مفتاح كھربائى  -مفتاح كھربائىبكافة انواعھ واشكالھ واجزائھ  - 9الفئة 
لوحة  -علبة مفاتیح  -شاسیھ مفتاح كھربائي  -بریزة بكافة انواعھا  -مفتاح كھربائى 

  9مفاتیح الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة   -- االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
وغیرھا  293505بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365799  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة - میدیكال ساین  -مجدى عبد العال سید وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شیراتون المطار  -عمارات شركة التعمیر  36

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9مھمات االمن والسالمة الواردة بالفئة   - 9الفئة 
 

ى حدة وفى الوضع العادىعل Extraالتنازل عن اكسترا  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369520  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا. - امازون تكنولوجیز ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -  98109تل ، واشنطن تیرى افنیو ان ، سیا 410

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجھزة والعدد الفوتوغرافیة، األجھزة والعدد الخاصة بالتسجیل و ارسال  - 9الفئة 
وإعادة استنطاق الصوت والصورة، معدات معالجة البیانات والحواسیب، برامج 

ة وبرامج الحاسوب لمعالجة وإعادة استنطاق الحاسوب، أجھزة الحاسوب التشغیلی
ومزامنة وتسجیل وتنظیم وتنزیل وتحمیل وتدفق وبث وإستقبال ولعب وعرض الصور 
والصوت والفیدیو وملفات البیانات، أجھزة االتصاالت الّالسلكیّة لنقل الصوت والبیانات 

بیانات، أجھزة والصور، عدد االتصاالت الداخلیّة، أجھزة إرسال وإستقبال الصوت وال
التحكم بالتشغیل اآللي للمنازل، أجھزة المعلومات للتحكم الصوتي القائمة بذاتھا، أجھزة 

المساعدة الشخصیة للتحكم الصوتي القائمة بذاتھا والتي تتضمن خدمات مقدمة من 
خالل التطبیقات، سماعات للتحكم الصوتي، وحدات التحكم عن بعد، وحدات التحكم عن 

التسجیل، وحدات التحكم الالسلكیة للتحكم عن بعد بعمل ووضع االجھزة بعد الجھزة 
واالنظمة الكھربائیة وااللكترونیة والمیكانیكیة، عدد التسجیل، عدد تسجیل الصوت، 
المیكروفونات، مكبرات الصوت، الكامیرات، الكامیرات الرقمیة، كامیرات األشعة 

دیو للمراقبة، كامیرات الویب، األجھزة تحت الحمراء، كامیرات الفیدیو، كامیرات الفی
والعدد لتوفیر الرؤیة اللیلیة، قواعد الكامیرات، حامالت الكامیرات، أجھزة اإلنذار، 

إنذارات أجھزة اإلستشعار(الحساسات)، أنظمة اإلنذار، أجھزة اإلنذار لمكافحة التسلل، 
، تركیب أنظمة معدات كشف اعمال السطو، ِعدد اإلنذارات ضد االختراقات والسرقة

كھربائیة ضد السرقة، أجھزة االستشعار والكاشفات، أجھزة اإلستشعار باألشعة تحت 
الحمراء الفعّالة، أجھزة إستشعار الحركة، أجھزة إستشعار التحرك، الكاشفات باألشعة 
تحت الحمراء، كاشفات الحركة، أجھزة إستشعار فتح وإغالق الباب، أجھزة إستشعار 

وافذ، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أجھزة اإلنذار لألمن، عدد مراقبة فتح وإغالق الن
األمن، كامیرات األمن، برامج المراقبة، البرامج للتحكم بالدخول إلى المباني وأنظمة 

)، كامیرات الدوائر التلفزیونیّة المغلقة، CCTVاألمن، عدد الدوائر التلفزیونیّة المغلقة (
ند الحركة، اإلضاءة األمنیة المتضمنة جھاز إستشعار أضواء األمن التي تعمل ع

باألشعة تحت الحمراء، برامج الحاسوب، برامج حاسوب لالستخدام كواجھة برمجة 
) التي تتكون من أدوات تطویر SDK)، مجموعات تطویر البرامج (APIالتطبیقات (

مبیوتر ) المؤلفّة من برامج الكSDKsبرامج الحاسوب، مجموعات تطویر البرامج (
) التي تستخدمھا األجھزة APIsلتطویر واستخدام وتوافقیة واجھات برمجة التطبیقات (

اإللكترونیّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البیانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت 
والذي یتصل مع التخزین السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطویر البرامج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

)SDKsتطویر برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجھة  ) المتضمنة أدوات
) إلنشاء البرامج والتطبیقات المتعلّقة بأجھزة المستخدم المتصلة APIبرمجة التطبیقات (

باإلنترنت، برامج التطبیقات، برامج االوامر الصوتیة والتعرف الصوتي، برامج 
ة للتحكم بأجھزة المعلومات االوامر و التعرف على الكالم، برامج الحاسوب المستخدم

للتحكم الصوتي وأجھزة المساعدة الشخصیة للتحكم الصوتي القائمة بذاتھا، أجھزة 
الحاسوب للتحكم عن بعد بأجھزة المراقبة، برامج التطبیقات للتحكم عن بعد بأجھزة 
األمن، برامج الحاسوب التي تتیح تنزیل المحتویات والنصوص واالعمال البصریة 

السمعیة والبیانات والملفات واالعمال االلكترونیة والوصول الیھا عبر  واالعمال
الحاسوب أو غیرھا من االجھزة االلكترونیة االستھالكیة، برامج الحاسوب القابلة 

للتنزیل للمراقبة والتحلیل عن بعد، برامج تطبیقات الحاسوب القابلة للتنزیل للمراقبة 
قابلة للتنزیل إلدارة المعلومات ونقلھا، برامج والتحلیل عن بعد، برامج الحاسوب ال

الحاسوب القابلة للتنزیل إلدارة البیانات ونقلھا، برامج الحاسوب القابلة للتنزیل لتسجیل 
وعرض وتخزین ومشاركة وتحلیل بیانات الصوت والفیدیو على الخط مباشرة 

األلیفة، قطع (اإلنترنت)، مراقبة الحیوانات األلیفة ووحدات مشاھدة الحیوانات 
  دون غیرھا. 9وتجھیزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرھا والواردة بالفئة 

 

وغیرھا 751641العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369709  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -جانت ایة بى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السوید  -ستوكھولم  - 10251 -  27021بى او بوكس 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

وحاملى النظارات -رات واالطا -والنظارات الشمسیھ-النظارات البصریھ  - 9الفئة 
  دون غیرھا 9وحافظات النظارات بالفئة -وصنادیق النظارت وحاملیھا  -وحبال الرقبھ

 

Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370017  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانین  -ش تك كو , ال تي دي الون
  دولة الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وو ھي نورث بانتیان ستریت , لونججانج  4012الونش أندستریال بارك ,ان او 
  دیستریكت , شینزھین سیتي , جوانجدونج بروفینس , الصین

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

بطاقات  -أجھزة الكمبیوتر  -برامج الكمبیوتر [ برمجیات قابلة للتنزیل ]  - 9الفئة 
برمجیات  -قارئات [ معدات معالجة البیانات ]  -الدوائر المتكاملة [ البطاقات الذكیة ] 

 -أجھزة التحكم عن بعد  -أجھزة قیاس  -أجھزة مراقبة كھربائیة  -رسائل االنترنت 
أجھزة رادیو  -أجھزة رادار  -أدوات مالحیة  -إشارات الكترونیة  أجھزة ارسال

أجھزة تتبع  -أجھزة تشخیص لغیر الغایات طبیة  -أجھزة مرسلة مجیبة  -للمركبات 
 -أجھزة كھربائیة لمنع السرقة  -أجھزة حث [ كھربائیة ]  -النشاط القابلة لالرتداء 

تطبیقات  -راقبة [ برامج الكمبیوتر ] برامج م -مقرنات [ معدات معالجة البیانات ] 
   9لتحمیل برامج الكمبیوتر بالفئة 

 

899828االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370020  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -د  شركة اتش ان ال لیمت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شوینج ھي ستریت ,سان بو كونج ،  17/اف.سكسیس اندستریال بیلدینج ,13فالت بي ,
  كولون

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

بطاریات كھربائیة قابلة للشحن بطاریات  -بطاریات كھربائیة المراكم  - 9الفئة 
أجھزة  -أجھزة اختبار البطاریة  -شواحن بطاریات كھربائیة  -للشحن  كھربائیة قابلة

محوالت التیار ( القطاع  -محوالت التنوب التیار الحالي والمباشر  -التحكم في البطاریة 
بطاریات قابلة  -بطاریات ألجھزة الكمبیوتر  - المحوالت للتیار ( المركبات )  -) 

الكھربائیة وااللكترونیة ومحوالت الطاقة كلھا األجھزة  -للشحن ألجھزة الكمبیوتر 
للتحكم في التیار االلكترونى او مناولتھ او تبدیلھ من مصدر التیار الرئیسى او مصدر 

   9قطع الغیار والتجھیزات لجمیع السلع المذكورة بالفئة  -البطاریة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة مساھمة ناسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -جوول البس ، إنك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  94107,سان فرانسیسكو , كالیفورنیا  104تي اتش ستریت , بیلدنج  20  560
  تحدة االمریكیھالوالیات الم

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجیات قابلة للتحمیل لالجھزة المحمولة لالستخدام مع مبخر عن طریق الفم  - 9الفئة 
الغراض التدخین , وتحدیدا برنامج للضبط عن بعد وحفظ اعدادات درجة حرارة مبخر 

  9و تحدیث البرامج الثابتة في المخبر بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

الدكتور لتصنیع وتجمیع االدوات الكھربائیة  -احمد سعید سلیمان  عبدالصمد أبو عدس 
  مصرى الجنسیة  -فردى  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / وحید سعید سلیمان  -القلیوبیھ  -ناطر الخیریھ الق - باسوس  -بجوار الدائرى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) 9جمیع منتجات الفئة رقم ( - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370581  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید  -الیف ستایل  -نھال مصطفى عزت عبد الحمید 
  فرد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5شارع معز الدولة شقة رقم  40 - مدینھ نصر 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9جمیع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371195  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولیة قائمة ومنظمة بموجب القوانین المرعیة فى  -ابل انك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة -لیفورنیا كا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الوالیات المتحدة االمریكیة 95014وان ابل بارك واى  كوبرتینو , كالیفورنیا  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجھزة استنساخ الصوت؛ مكبرات الصوت؛ سماعات األذن؛ السماعات  - 9الفئة 
وفونات؛ أجھزة تسجیل الصوت وتحدیدًا األجھزة الرقمیة لتسجیل الرأسیة؛ المیكر

الصوت؛ األجھزة الخاصة بالتعرف على الصوت وتحدیدًا المیكروفونات لتلقي البیانات 
الصوتیة؛ أجھزة الرادیو وأجھزة إرسال واستقبال الرادیو؛ أجھزة التحكم عن بعد للتحكم 

لید الستخدامھا كھاتف وكمبیوتر محمول باألجھزة اإللكترونیة الرقمیة المحمولة با
ومشغل للمحتویات الصوتیة ومحتویات الفیدیو؛ أجھزة االتصاالت الالسلكیة لنقل 

الصوت أو البیانات؛ أجھزة التحكم عن بعد وأجھزة شحن البطاریات وأجھزة الوصل 
ات اإللكترونیة والقارنات وأجھزة الشحن ومساند وصل األجھزة المزودة بالطاقة ومحط

االرساء الكھربائیة واإللكترونیة والعلب المجھزة الستخدامات محددة والعلب المجھزة 
لشحن البطاریات والواجھات البینیة للحواسیب واألجھزة اإللكترونیة الرقمیة المحمولة 

بالید أو القابلة للبس والھواتف والھواتف النقالة ومشغالت الوسائط الرقمیة ومھایئات 
 9ائي الكھربائیة واإللكترونیة الستخدامھا مع كافة السلع السابقة الذكر فئة التیار الكھرب
  دون غیرھا

 

1138048االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371308  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا  - ازون تكنولوجیز ، انك ام

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -  98109تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  410

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لتشغیلیة، برامج برامج الحاسوب لمعالجة البیانات، أجزاء الحاسوب ا - 9الفئة 
الحاسوب وتحدیداً البرامج إلنشاء وتطویر وتعدیل وإنتاج وتجمیع ونشر تطبیقات الواقع 
المعّزز،برامج الحاسوب وتحدیداً البرامج إلنشاء وتطویر وتعدیل وإنتاج وتجمیع ونشر 

تطبیقات الواقع اإلفتراضي، برامج الحاسوب الستیراد ووضع العالمات وتنظیم 
دعاء ومعالجة وتحسین وتحویل وتشفیر الملفات الثالثیّة األبعاد للبحث وفھرسة وإست

والتخزین،برامج الحاسوب إلنشاء قاعدة بیانات قابلة لبحث محتوى ثالثي األبعاد،برامج 
الحاسوب إلنشاءفھرس ومكتبة بمحتوى ثالثّي األبعاد،برامج الحاسوب إلنشاءوتطویر 

لحاسوب إلنشاء المشاھد في تطبیقات الواقع قوالب بمحتوى ثالثّي األبعاد،برامج ا
المعزز والواقع اإلفتراضي،برامج الحاسوب لتعدیل المحتوى الثالثّي األبعاد،برامج 
الحاسوب لتحویاللمحتوى الثنائّي األبعاد إلى ثالثّي األبعاد،برامج الحاسوب إلنشاء 

تراضي ، برامج وتطویر أدلة السرد الخاصة بتطبیقات الواقع المعزز والواقع اإلف
الحاسوب وتحدیداً أدوات نشر البرامج المؤتمتة المستخدمة في تطبیقات الواقع المعزز 

والواقع اإلفتراضي، برامج الحاسوب لنشر تطبیقات الواقع المعزز والواقع اإلفتراضي 
عبر منّصات متعددة، برامج الحاسوب إلنشاء وتطویر وتحریر وتعدیل وإدارة العناصر 

في تطبیقات الواقع المعزز والواقع اإلفتراضي،برامج الحاسوب إلدارة وإنشاء البصریّة 
وتألیف وتطویر وتحریر وتزوید المحتوى الثالثّي األبعاد،أدوات تطویر برامج 

الحاسوب، برامج الحاسوب وتحدیداً أدوات تطویر برامج المدخالت الصوتیة والسرد 
یل وتنفیذ وتحریر صور األشخاص وتبادل التخاطب،برامج الحاسوب إلنشاء وتعد

الرمزیةفي تطبیقات الواقع المعزز والواقع اإلفتراضي، برامج الحاسوب لتھیئة الرسوم 
المتحركة وتعابیر وحركات صور األشخاص الرمزیة، برامج الحاسوب لتطویر وتعدیل 

 وإنشاء تطبیقات الواقع المعزز والواقع اإلفتراضي التي تعمل على الصوت والواردة
  دون غیرھا 9بالفئة 

 

وغیرھا 751641العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371412  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

كة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین شر -نون ایھ دى ھولدینغز لیمتد 
  االمارات العربیة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبى المالى العالمى ص ب  2، منطقة البوابة ، المبنى  3، الطابق  4وحدة رقم 
  دبى ، االمارات العربیة المتحدة 506528

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

االجھزة االدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة واجھزة و ادوات التصویر   - 9الفئة 
الفوتوغرافى و السینمائى و االجھزة واالدوات البصریة وادوات الوزن والقیاس 

واالشارة والمراقبة (االشراف) واالنقاذ والتعلیم اجھزة وادوات لوصل او فتح او تحویل 
لطاقة الكھربائیة اجھزة تسجیل او ارسال او نسخ او تكثیف اة تنظیم او التحكم فى ا

الصوت او الصور حامالت بیانات مغناطیسیة اقراص تسجیل اقراص مدمجة اقراص 
فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة الیات لالجھزة التى تعمل بقطع النقد 

یوتر برامج كمبیوتر االت تسجیل النقد االت حاسبة معدات معالجة البیانات اجھزة الكمب
  دون غیرھا 9اجھزة اطفاء الحرائق وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  كندا شركة جروب مونیتیكو انترناشیونال انك تاسست وقائمة طبقا لقوانین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -كندا  -كیوبیك  - منتریال  -ساوث تاور  -تى اتش فلور  36كومبلیكسى دیسجاردنز  1
  2بى  1اتش فایف بى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الكومبیوتر لمعالجھ المدفوعات االلكترونیھ اجھزه لمعالجھ المدفوعات  - 9الفئة 
  9ى محطات الدفع االلكترونیة الوارده بالفئھ االلكترونیھ وھ
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371924  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة طبقا  -شینزین ھوانو موبایل تكنولوجى لیمیتد 
  لقوانین الصین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طریق شینان مقاطعة فتیان   6025/ اف مبنى ینجلونج رقم 28 -  2802 -2801غرفة 
  الصین    -شینزین   -

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

الھواتف الذكیة والھواتف الخلویة والھواتف المحمولة وھواتف الفیدیو المرئیة  - 9الفئة 
) واجھزة تعقب النشاط قابلة GPSلمواقع العالمى (والھواتف الالسلكیة واجھزة تحدید ا

لالرتداء واغطیة الھواتف الذكیة وحقائب الھواتف الذكیة واوقیة الحمایة الخاصة 
  9بالھواتف الذكیة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :سجیلالت إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة  -ھانجتشو ھیكفیجن دیجیتال تكنولوجى كو . ال تى دى
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین دولة الصین

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمھوریة الصین الشعبیة  310052كیانمو رود بینجیانج دیستریكة . ھانجتشو  555

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ قارئات [معدات معالجة بیانات]؛ برامج  - 9الفئة 
كمبیوتر [برمجیات قابلة للتنزیل]؛ أجھزة ذاكرات كمبیوتر؛ رقائق [دارات متكاملة]؛ 
منشورات إلكترونیة، قابلة للتنزیل؛ برمجیات كمبیوتر، مسجلة؛ برامج مراقبة [برامج 

مركزیة]؛ بطاقات ذكیة [بطاقات الدارات كمبیوتر]؛ معالجات [وحدات معالجة 
المتكاملة]؛ برامج كمبیوتر مسجلة؛ برامج مسجلة لتشغیل الكمبیوتر؛ معالجات بیانات 

صغیرة؛ أجھزة معالجة البیانات؛ شاشات عرض [أجزاء كمبیوتر]؛ أجھزة ملحقة 
ت بالكمبیوتر؛ مؤشرات الكمیة؛ عدادات الوقوف؛ آالت وزن؛ مقاییس؛ لوحات إعالنا

إلكترونیة؛ مؤشرات إلكترونیة مصدرة للضوء؛ أضواء وماضة [إشارات ضوئیة]؛ 
إشارات مضیئة آو آلیة؛ فوانس إشارة؛ لوحات إشارة مضیئة أو آلیة؛ أجھزة اتصال 

داخلي؛ أجھزة مالحة للمركبات [كمبیوتر داخلي]؛ أجھزة إلكترودینامیكیة للتحكم عن 
حدید الموضع (الموقع) العالمي [أجھزة جي بي بعد باإلشارات؛ أجھزة رادیو؛ نظام ت

إس]؛ ھواتف فیدیو؛ أجھزة تسجیل الصوت؛ مسجالت فیدیو؛ أجھزة مراقبة كھربائیة؛ 
أجھزة قیاس السرعة [للتصویر الفوتوغرافي]؛ كامیرات [للتصویر الفوتوغرافي] 

أجھزة إضاءة وماضة [للتصویر الفوتوغرافي]؛ كواشف؛ أجھزة ضبط السرعة 
كبات؛ أجھزة محاكاة للقیادة والتحكم في المركبات؛ أدوات رصد؛ عدسات بصریة؛ للمر

شاشات فیدیو؛ أجھزة تحكم عن بعد؛ منشآت كھربائیة للتحكم عن بعد بالعملیات 
الصناعیة؛ أجھزة إنذار؛ كواشف الدخان؛ أجھزة إنذار صوتیة؛ أدوات إنذار ضد 

ر ضد السرقة؛ بطاریات كھربائیة؛ الحریق؛ أقفال كھربائیة؛ طنانات؛ أجھزة إنذا
روبوتات على ھیئة إنسان آلي مع خاصیة الذكاء اإلصطناعي؛ رقائق [دارات متكاملة]؛ 
كامیرات فیدیو؛ أزرار كبّاسة (تعمل بالضغط) لألجراس؛ أجھزة كھربائیة لمنع السرقة؛ 

شیق)؛ أجھزة أنظمة تحكم إلكتروني في الدخول لألبواب ذات األقفال المتداخلة (أقفال تع
الحمایة لالستخدام الشخصي ضد الحوادث؛ لوحات تحكم [كھربائیة]؛ برامج قابلة 

للتنزیل للھواتف النقالة؛ برامج برمجیات كمبیوتر (قابلة للتنزیل أو مسجلة)؛ مساعد 
البیانات الشخصیة؛ أجھزة المساعد الرقمي الشخصي [أجھزة كمبیوتر لوحیة]؛ منشآت 

  دون غیرھا 9یة؛ إنسان آلي (روبوتات) لغرض مراقبھ السالمة.فئة المراقبة اإللكترون
 

----االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

150 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372317  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  - (ارابتك تریدنج كوربویشن) -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372333  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -غوانغ زھو  اى . یونغ تیكنولوجى كو .، ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تریكت ، ، جین قانغ دا داو ، نان شا دیس 2016 -2007 - 2001رووم  12نمبر. 
  غوانغ زھو سیتى ، غوانغ دونغ بروفینس ، الصین

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة شحن البطاریات الكھربائیة معدات لشبكات االتصاالت اجھزة عرض  - 9الفئة 
بطاریات كھربائیة اسالك كھربائیة رقائق الكترونیة میغافونات (مضخمات صوتیة) 

دون  9وت وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة ) مكبرات صLCDسماعات شاشات (
  غیرھا
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372402  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانین دولة الیابان  -باناسونیك كوربوریشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الیابان , اوزاكا -  8501 - 571شى .اوساكا   -اوازا كادوما . كادوما   -  1006

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البطاریات البطاریات أو الخالیا الجافة بطاریات القلوى الجافة بطاریات ثانى  - 9الفئة 
ة الشحن بالفئة اكسید ماغنسیوم الزنك القلوى بطاریات اللیثیوم البطاریات القابلة العاد

  9رقم 
 

1325611االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

153 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372429  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -سیمبل تاتش سوفت ویر   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -المعادى   - 105شارع  64

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 9جمیع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن حرف   -االشتراطات        :      منح الكطال بحق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
d دى على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنھا طلب
 

    0372607  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

   -ال تي دي  - شینزھین ووبو تیكنولوجي كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -شیشیانغ تاون   -جوشو سكند روود  -تشاویھیان اندستریال زون  9بیلدینغ  -  3فلور 
  الصین -غوانغدونغ  -شینزھین  -باوان دیستریكت 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اشارات ضوئیھ مواد الكھرباء للتیار الكھربائ(اسالك كابالت) ملفات   - 9الفئة 
كھربائیھ محوالت (كھربائیھ) اجھزة شحن البطاریات الكھربائیھ بطاریات كھربائیھ 

ت كامیرات اجھزة كمبیوتر نظام تحدید الموضع العالمى كبائن لمكبرات الصو
  9(التصویر الفوتوغرافى) بالفئة رقم 

 

 01183348االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -دي شینزین لوو سي تیكنولوجي كو. ال تي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, شانجھینجالنج نیو فیل. توتجشینج كومیونیتي ,داالنج ستریت ,  14/اف ,نمبر 3
  لونجھوا

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

سماعات الراس و بطارایات كھربائیة و مكبرات صوت و اجھزة ملحقة  - 9الفئة 
ات للھواتف الذكیة و قوابس و مآخذ و ادوات توصیل اخري بالكمبیوتر و جراب

(وصالت كھربائیة ) و سكرینھ للموبیل (مستلزمات الھواتف المحمولة ) میكروفونات 
و اجھزة شحن البطارایات الكھربائیة و مواد النابیب الكھرباء و (اسالك و كوابل ) و 

  دون غیرھا 9جمیع ھذه المنتجات واردة بالفئة 
 

----راطات        :      االشت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372790  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة   -فرد    -خالد محمد مجدى عبد الفتاح دیوان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -االسكندریة - لمنتزة اول ا-شارع الصاغ محمد عبد السالم 5

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9جمیع المنتجات الواردة الفئة  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373146  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

االدوات اجھزة وادوات علمیة ادوات التصویر الفوتوغرافى والسینمائى  - 9الفئة 
البصریھ اجھزة التسجیل ونسخ الصور ماكینات بیع الیھ لالجھزة التى تعمل بقطع النقد 

  دزن غیرھا  9االت حاسبھ اجھزة كمبیوتر وجمیع منتجات الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373185  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیھ  -ال تى دى  -شینزین لیدر انتیلیجینت دیجیتال تیكنولوجى كو 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

یف كیانھاى شینغانغ كوییرات  - روود  1كیانوان  -1نمبر  -بیلدینج ایھ  -  201رووم 
  الصین  -شینزین سیتى    -زوون 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

الھواتف الذكیھ اغطیھ واقیھ للھواتف الذكیھ (الكفرات) بطاریات سماعات  - 9الفئة 
الراس اجھزة عرض سینمائیھ (البروجكتور) شاشات تعمل باللمس اجھزة الكمبیوتر 

یو عصى السلفى (تستخدم للتصویر اللوحیھ (التابلت) ملحقات الكمبیوتر اجھزة راد
  وال ترد ضمن فئات اخرى  9بالید) وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة رقم 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373186  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیھ محدودة -ال تى دى  -شینزین شیاو الجیاو تیكنولوجى كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -شیویوان روود ، نانشان دیستریكت   1001نانشان اى بارك ، نمبر  7اف ایھ  4
  الصین -شینزین  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

 -أجھزة ملحقة بالكمبیوتر  - برامج كمبیوتر مسجلة  -أجھزة كمبیوتر  - 9الفئة 
انسان آلى مزود بالذكاء  -شاشات تعمل باللمس  -یوتر مسجلة برمجیات كمب

الھواتف المحمولة ( الھواتف الخلویة )  -ھواتف فیدیو  -االصطناعى ( أجھزة علمیة ) 
 -اغطیة للھواتف الذكیة ( الكفارات )  -أجھزة تتبع قابلة الرتداء او اللبس بالید  -

 -مسجالت فیدیو  -أجھزة المودم  -شاشات حمایة للھواتف الذكیة ( االسكرینة ) 
أجھزة الواقع االفتراضى ( نظارات تعرض الواقع االفتراضى )  - سماعات الرأس 

 -عصى السلفى ( تستخدم للتصویر بالید )  -كامیرات [ للتصویر الفوتوغرافى ] 
بطاریات كھربائیة وجمیع ھذه  -أجھزة شحن البطاریات  -نظارات ( بصریة ) 

  والترد ضمن فئات أخرى  9تجات واردة بالفئة المنتجات المن
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373187  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیھ محدودة -ال تى دى  -شینزین شیاو الجیاو تیكنولوجى كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ناتشان دیستریكت  -شیویوان روود  1001نمبر  -نانشان   اى بارك  7ایھ  أف4
  الصین  -شینزین 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة كمبیوتر برامج كمبیوتر مسجلة اجھزة ملحقة بالكمبیوتر برمجیات  - 9الفئة 
(اجھزة كمبیوتر مسجلة شاشات تعمل باللمس انسان اللى مزود بالذكاء االصطناعى 

علمیة) ھواتف فیدیو الھواتف المحمولة (الھواتف الخلوى) اجھزة تتبع قابلة الرتداء أو 
اللبس بالید اغطیة للھواتف الذكیة (الكفرات) شاشات حمایة للھواتف الذكیة(االسكرینة) 

اجھزة المودم مسجالت فیدیو سماعات الرأس اجھزة الواقع االفتراضى(نظارات 
اضى) كامیرات (للتصویر الفوتوغرافى) عصى السلفى (تستخدم تعرض الواقع االفتر

للتصویر بالید) نظارات (بصریة) اجھزة شحن البطاریات بطاریات كھربائیة وجمیع 
  وال ترد ضمن فئات اخرى  9ھذة المنتجات واردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373205  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

   -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال   - احمد محمد محمد خلیل وشریكھ  
  شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة   -ین أ عمارات الشرق للتأم 2

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

   9جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

على حدى  wاالشتراطات        :      التنازل عن حرف دبلیو 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373226  

  : خــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أ عمارات الشرق للتأمین الحدیقة الدولیة مدینة نصر القاھرة 2

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  9جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0301427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/04/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة - میدیكال ساین  -مجدى عبد العال سید وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شیراتون المطار  -عمارات شركة التعمیر  36

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الفوط الجراحیھ  -المستلزمات االساسیھ فى الجراحھ مثل (فرش العملیات  - 10الفئة 
  دون غیرھا 10والدرسینج) الوارد بالفئة 

 

301428بطة مع العالمة رقم العالمة مرت -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0301428  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/04/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة - میدیكال ساین  -مجدى عبد العال سید وشركاة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -ون المطار شیرات -عمارات شركة التعمیر  36

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

مستلزمات طبیھ مستخدمھ فى الجراحھ ( الغیارات الجراحیة) الواردة بالفئة  - 10الفئة 
  دون غیرھا 10

 

301427العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0335608  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة ثرى ام كومبنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات  55144ھدسون روود ، سانت بول ، مینیسوتا  2501ثرى ام سنتر ، 
  المتحدة االمریكیة  

  10  : المةــــــت العاـــفئ
  

أجھزة وأدوات جراحیة وطبیة وطب أسنان وبیطریة ، أدوات تجبیر ، مواد  - 10الفئة 
خیاطة أو درز الجروح ، أجھزة طبیة أو جراحیة كھربائیة ، سماعات لألطباء ، أجھزة 

ومعدات إلنتاج أشعة إكس ، أجھزة تدلیك (مساج) ، أجھزة وأدوات تقویم األسنان ، 
ت تقویم األسنان بما في ذلك الوحدات الباعثة للضوء التي تعالج مواد اللصق معدا

الموصلة لالستخدام في مجاالت تقویم األسنان وطب األسنان ، أجھزة وأدوات طب 
األسنان ألخذ بصمة أسنان رقمیة ، أدوات طب األسنان لتصنیع أطقم األسنان ، أجھزة 

ن وأطراف وأسنان إصطناعیة ، أجھزة طب األسنان ، موزعات طب األسنان ، عیو
استنشاق (توصیل العقاقیر) ، أجھزة عبر الجلد (توصیل العقاقیر) ، ضمادات ، 

ضمادات مرنة ، ضمادات لغایات الدعم ، ضمادات مشتملة على مواد تبرید لتطبیقھا 
على الجسم ، ضمادات مشتملة على مواد تدفئة لتطبیقھا على الجسم ، ضمادات ضغط ، 

دات مطابقة ، ضمادات ضغط مرنة لألغراض الطبیة ، ضمادات ضغط مرنة ضما
لألغراض الجراحیة ، ضمادات تجبیریة ، لفافات مرنة وداعمة ، ضمادات مرنة 

وداعمة للوقایة من اإلصابات ، لفافات تجبیریة مرنة وداعمة ، كمادات جل حراریة 
الكدمات واألوجاع والرّضات مرنة قابلة لالستخدام مرة أخرى لتخفیف آالم الشقوق و

والحروق ولدغات الحشرات ، لبادات لتطبیق التدفئة أو البرودة على الجسم من الخارج 
لألغراض الطبیة واإلسعافات األولیة ، أقنعة للوجھ ، أقنعة تخدیر ، أقنعة للوجھ 

اب لالستخدام الطبي ، رقع واقیة للعیون لالستخدام الطبي ، مواد طبیة وجراحیة ، أثو
جراحیة ، أقعنة جراحیة ، أغطیة معقمة جراحیة ، تركیبات مخطط كھربائیة القلب ، 

قفازات لالستخدام مرة واحدة من قبل األشخاص العاملین في الخدمات الطبیة أو 
البیطریة أو طب األسنان أو تقویم األسنان ، سناد ودعامات تجبیریة ، جوارب تجبیریة 

سداد ، واقیات ودعامات للركبة لألغراض الطبیة ، ، جوارب ضغط ، جوارب ضد االن
واقیات ودعامات للكاحل لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات للمعصم لألغراض 

الطبیة ، واقیات ودعامات للخصر لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات للرقبة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات لألرجل لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات 
لمرفق لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات للكتف لألغراض الطبیة ، واقیات ل

ودعامات لألصابع لألغراض الطبیة ، واقیات ودعامات للیدین لألغراض الطبیة ، 
أحزمة تجبیریة ، مشدات داعمة لألغراض الطبیة ، لفافات وأحزمة ضغط طبیة 

ات وأحزمة ضغط طبیة وعالجیة مستخدمة في تدعیم البطن خالل الحمل ، لفاف
وعالجیة مستخدمة في تدعیم البطن ، دعامات تجبیریة مقوسة ، ثیرمومترات لالستخدام 

الطبي ، أطواق تجبیریة عنقیة ، شبكات حبال تجبیریة ، رقع تدفئة لتطبیقھا على الجلد 
لألغراض العالجیة ، سدادات أذنین وأغطیة لألذنین لتخفیف حدة الصوت وحمایة 

  دون غیرھا 10اردة بالفئة السمع الو
 

العالمة مرتبطة مع  - كال على حدة وفى الوضع العادى  3Mالتنازل عن  -االشتراطات        :      
84159العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة المانیة  -اى اندكو كیھ جى   بیوترونك اس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برلین ، المانیا 12359،1فویمرانكھیرى 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

االجھزه واالدوات الجراحیھ والطبیھ االجھزه الطبیھ لالغراض العالجیھ  - 10الفئة 
االلكترونیة للمحاكاة الكھربیة لالنسجة االجھزه الطبیھ الكھربیة واجزائھا االجھزة 

واالعصاب بما فى ذلك اجھزة ضبط نبضات القلب الخارجیھ او المزروعھ داخل الجسم 
اجھزة برمجھ واختبار الجھزة ضبط نبضات القلب اجھزه تنظیم ضربات القلب 

منظمات القلب االقطاب الكھربیھ جھاز تخفیض توتر الدوره الدمویھ جھاز تشخیص 
اجھزه التحالیل اجھزة متابعة المرض اجھزة القیاس والتنظیم الطبى اجھزة  القلب

االختبارات لالغراض الطبیھ اجھزة االفاقھ االعضاء الصناعیھ الدعامات االعضاء 
التى یمكن زرعھا االجھزه واالدوات الجراحیھ والطبیھ الخاصھ باالوعیھ الدمویھ 

ھا فى االوعیھ الدمویھ فى القلب الدعامات والسیما االجھزه واالدوات التى یتم زراعت
والشقاالت والقسطره اجھزه وقسطره للتوسیع بالبالون القسطره لالوعیھ التاجیھ عن 

  طریق جھاز ذو لمعھ االسالك االرشادیھ (االستكشافیھ) الطبیھ
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367287  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -سید على جالل على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  334رقم  -المنطقة الصناعیھ   -كوم ابو راضى بنى سویف 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

ببرونات اطفال سكاتھ لالطفال عضاضھ لالطفال طبق لالطفال شوكة  - 10الفئة 
   10ھ شفاط مخاط شفاط ثدى كوب اطفال بالفئة رقم ومعلق

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371860  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

كة محدودة المسئولیة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین شر -تینس جروب كو ال تى دى 
  الصین

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  301700ووكینج دیفلوبمنت زون تیانجین نیو تیك اندستریال بارك تیانجین الصین 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

عات اجھزة تدلیك للتجمیل وسائد تساعد على النوم لمعالجة االرق ورضا - 10الفئة 
لالطفال وحلمات زجاجات الرضاعة واجھزة تدلیك اجھزة للتدلیك االھتزازى واجھزة 
وادوات طب االسنان اجھزة العالج الطبیعى واجھزة كھربیة لالعالج باالبر واحزمة 

  دون غیرھا 10بطن وموانع الحمل غیر الكیمیائیةفئة 
 

1140938االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371975  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -جیانجسو سایكانج میدیكال ایكویبمنت ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ن بارك مدینة زانج جى جانج مقاطعة شارع لیھونج مودرن اجریكلتشر دیمونستراش35
  جیانغسو الصین 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

اسرة وبخاصة المصنوعة لعایات طبیة واجھزة وادوات طبیة واجھزة شد  - 10الفئة 
لغایات طبیة ونقاالت ذات عجالت واثاث مصنوع خصیصا لغایات طبیة ومناضد 

كاكیز واحزمة بطن وجمیع منتجات الفئة للعملیات وادوات تمریض واجھزة تدلیك وع
10  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372269  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة امریكیة مؤسسة وفق قوانین والیة نیوجرسي  -جونسون اند جونسون 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات المتحدة  8933ند جونسن بالزا نیوبرونزویك نیوجیرسى ون جونسن ا
  االمریكیة

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة وادوات جراحیة وطبیة و بخاصة اجھزة قسطرة قوالب لتثبیت  - 10الفئة 
الطعوم قوالب لتثبیت الطعوم لتحویل مسار التدفق ملفات قابلة للفصل لعالج االوعیة 

اسالك دلیلة واجھزة طبیة للتخلص من التخرات واالجسام الغربیة من االوعیة الدمویة و
  دون غیرھا 10الددمویة بالفئة 

 

------االشتراطات        :      
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0269854  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/01/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة -سامي لبیب رزق وشركاه  -لاللكترونیات  تاور اس ام سي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المحلة الكبرى  -طریق المنصورة  -شارع الجالء 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  11جمیع منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

اللوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على ا -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0305537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/08/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة العبد لالجھزة الكھربائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -ش االحرار  29

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 11منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى المصاحب للعالمة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0316331  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/04/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فردى   -مصرى الجنسیة  -ى بیومى (القال لالستیراد والتصدیر )أحمد رجب عبد الھاد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة شبین الكوم -شارع مصطفى كامل برج الزراعیین بملك رجب عبد الھادى بیومى 
  المنوفیة  -

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  )11جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - 11الفئة 
 

236382تراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة االش
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0327870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/12/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  -منشاة دلتا الدولیة للصناعة وااللكترونیات محمد عبد الرحمن محمد ھاشم 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادات  -بالمجمع الصناعى 66 - 65الوحدة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

ماعدا اللمبات الكھربائیة وأجھزة االنارة  11جمیع المنتجات الواردة بالفئة   - 11الفئة 
  دون غیرھا 11الكھربائیة وفالتر رملیة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0347152  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

نیسان جیدوشا كابوشیكى كایشا(وتتاجر ایضا باسم نیسان موتوركو لیمتد ) شركة یابانیة 
  محدودة المسئولیة تالفت وقائمة بموجب قوانین الیابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كن , الیابان -كو , یوكو ھاما  شى , كانجاوا  -, كاناجاوا تاكارا شو  2

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجھزة اإلضاءة التدفئة؛ تولید البخار؛ الطبخ؛ التبرید؛ التجفیف؛ التھویة؛  - 11الفئة 
للتزوید بالمیاه وللغایات الصحیة؛ مكیفات ھواء المركبات؛ تجھیزات تنقیة الھواء؛ 

الوھج للمركبات (تجھیزات مصابیح) ؛ أجھزة إزالة الصقیع للمركبات؛  أجھزة منع
مراوح [أجزاء من تجھیزات تكییف الھواء] ؛ مصابیح أمامیة للمركبات؛ مدافئ 
المركبات؛ أجھزة التأین لمعالجة الھواء أو الماء؛ مصابیح اإلشارات التجاھات 

؛ أغطیة للمشعاعات ؛ للمركبات البریة؛ أجھزة اإلضاءة ؛ تجھیزات اإلضاءة 
المشعاعات (للتدفئة) ؛ عاكسات للمركبات ؛ أجھزة وآالت تبرید ؛ تجھیزات التھویة 

[تكییف] للمركبات ؛ المصابیح الكھربائیة ؛ أغطیة المصابیح ؛ أدوات نشر الضوء ؛ 
  دون غیرھا 11المصابیح الیدویة(مصابیح) بالفئة 

  
 

299078بطة بالعالمة رقماالشتراطات        :      العالمة مرت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0360123  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/11/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -فرد  -الدكتور لالستیراد والتصدیر والتوریدات  -عاصم سعید سلیمان عبد الصمد 
  مصري الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة   - مركز القناطر الخیریة  - باسوس  -ع المدرسة االبتدائىة الدور الثالث شار3 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات الكھربائیة و الكشافات الكھربائیة و االسبوتات و اجھزة االنارة  - 11الفئة 
  ) دون غیرھا11الكھربائیة و النجف و االبالیك الواردة بالفئة (

 

العالمة مرتبطة  -تراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االش
وغیرھا 333363باالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367562  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -المصریھ االفریقیة للصناعات الھندسیھ  -اة عماد الدین بسیونى بسیونى زلوع وشرك
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -مركز ایتاى البارود  -جبارس بحرى  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 11جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 11الفئة 
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369632  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة امریكیة تأسست وقائمة طبقالقوانین   -التیكریت انترناشیونال ،إنك  
  الوالیات المتحدة االمریكیة -والیة كونیتیكت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات المتحدة  3423 - 06524، سى تى وان التیكریت بارك نورث ، بیتھانى 
  االمریكیة

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة لالنارة و التدفئة و تولید البخار و الطھى و التبرید و التجفیف و  - 11الفئة 
دون  11التھویة و تورید المیاة و لالغراض الصحیة و جمیع المنتجات الواردة بالفئة 

  غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369796  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فردى-مصنع كریستال للصناعات المعدنیھ الھندسیھ   -شریف احمد محمد على السید 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قرقشندة طوخ قلیوبیة

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 11بوتاجاز فئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

الوالیات  -لقوانین والیة دیالویر شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا  -جوول البس إنك 
  المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  94107,سان فرانسیسكو , كالیفورنیا  104تي اتش ستریت , بیلدنج  20  560
  الوالیات المتحدة االمریكیھ

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد النباتیة لألغراض المنزلیة أجھزة تبخیر كھربائیة لتبخیر األعشاب و - 11الفئة 
 -والمھایئات  -وحاویات الشحن  -وتحدیدا االغطیة  -والملحقات ذات الصلة لذلك 

 -البطاریات والمراكم الكھربائیة للسجائر الكھربائیة وااللكترونیة  -واسالك القدرة 
 USBشواحن  -شواحن بطاریات لالستخدام مع السجائر االلكترونیة والكھربائیة 

 -شواحن السیارات للسجائر الكھربائیة وااللكترونیة  -للسجائر الكھربائیة وااللكترونیة 
  11أجھزة وأدوات الكترونیة لشحن وحمل السجائر االلكترونیة والكھربائیة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل م طالبإس
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة   - شركة محمود وعید احمد وھبة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن  -  380بنایة رقم  -شارع الملك  -الزرقاء 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

مكیف ھواء مبرد افران كھربائیة غالیات مروحة كھربائیة مواقد غاز   - 11الفئة 
ایات مجفف شعر سخان افران میكروویف مقالة كھربائیة بدون زیت مقالة لقلى شو

  11عمیق بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمات العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370484  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

الدكتور لتصنیع وتجمیع االدوات الكھربائیة  -سلیمان  عبدالصمد أبو عدس  احمد سعید
  مصرى الجنسیة  -فردى  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك / وحید سعید  -القلیوبیھ  -القناطر الخیریھ  - باسوس  -بجوار الدائرى 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) 11(جمیع منتجات الفئة رقم  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370659  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة - جنى المھندس  - محمد احمد محمد جمال الدین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -الزاویة الحمراء  -مدینة االحالم  -ش سیناء  6

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 11ادوات صحیة بالفئة  - 11الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغیرھا 306651 مع العالمة رقم



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

185 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - مدد للتجارة والتوزیع والتعدین  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اھره الق -العبور  -نزھة العبور  - 3شقھ  6عماره  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11فالتر المیاه الوارده بالفئھ   - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373147  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :لتسجیلا إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش.م.م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة التبرید والتكییف ثالجات دفایات اجھزة الطھى الكھربائیھ مراوح  - 11الفئة 
ھزة االنارة بوتاجازات مجففات الشعر شفاطات فالتر میاه افران كھربائیھ اجھزة اج

دون  11تورید المیاة واالغراض الصحیھ سخانات المیاة شوایات وجمیع منتجات الفئة 
  غیرھا من الفئات 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373481  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة   -النظمة میاه   -شركة بروج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سویف -  65وجزء من قطعة  66بیاض العرب القطعة رقم  -المنطقة الصناعیة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجھزة تورید المیاه والتركیبات الصحیة مواسیر میاه للتركیب الصحیة لوازم  - 11الفئة 
 11تنظیم ومواسیر الماء شبكات توصیل المیاه مثبتات مواسیر الحمام الواردة بالفئة 

  دون غیرھا
 

اذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0285412  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/02/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة یوناتراك الدولیة  ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة -العامریة  - المنطقة الحرة العامة  

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12المعدات الثقیلة والمركبات بالفئة  - 12الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371251  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریة وفقا   -ایفا فارما لالدویة و المستلزمات الطبیة ( ایفا فارما ) 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -كفر الجبل  - متفرع من ش ترعة المنصوریة  -سلطان سابقا  -شارع السادات  176
  جیزة محافظة ال -الھرم 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 12الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ناشیونال  ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انتر  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
  شركھ توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -ا عمارات الشرق للتامین 2

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

كال على حدى   e t dاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اى تى دى 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371992  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -جابان تویموتو تایر كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شو ھاي تكنولوجي زون ، اكسیجینج روود ، بادات 3،  3، بیلدینج  8546رووم 
  شیجینجشان دیستریكت ، بكین ، الصین

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

إطارات لعجالت المركبات ، انابیب لإلطارات الھوائیة ، إطارات ھوائیة ،  - 12الفئة 
مداسات إلعادة تلبیس اإلطارات ، إطارات سیارات ، انابیب داخلیة لإلطارات الھوائیة 

دون  12ر مجوفة لعجالت المركبات ، إطارات المركبات الواردة بالفئة ، إطارات غی
  غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372318  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ل اتكو انترناشیونا -(ارابتك تریدنج كوربویشن)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
 

--- االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372410  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا - امازون تكنولوجیز ،انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة - 98109تیرى افنیو ان ،  سیاتل ، واشنطن  410

  12  : المةــــــعات الـــفئ
  

المركبات البریة المركبات االلیة وبالتحدید المركبات االلیة المبتكرة قاعدة  - 12الفئة 
االت التصویر للمركبات قطع واكسسوارات المركبات البریة وبالتحدید المعادالت 
(الموازنات) واذرع التوصیل واحزمة المحركات ومحركات الدیزل وغیر الدیزل 

تروس التدویر ووحدات التوجیة والزجاج االمامى ودواسات االبواب والمحاور و
وواقیات الطین والعجالت وسالسل االطارت و المصدات ونواقل الحركة عربات 

  دون غیرھا 12التسوق والواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیھ محدودة مؤلفة طبقا لقوانین الیابان -دایدو میتال كو.، لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ناجویا ،  - كو   -تشوم ، ناكا  - 2، ساكاى  1-3اف ، ناجویا ھیروكوجى بلدینج ،  13
  الیابان

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

سى تحمیل ، كرسي تحمیل نصفى ، وردات ، ورده معدنیة وجمیعھا كر - 12الفئة 
  دون غیرھا 12تستخدم للمركبات وتقع بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
177282مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372570  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تالفت بموجب قوانین الیابان -برید جستون كوربوریشن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الیابان -طوكیو   - كو  -تشوم  ، تشو  -3، كیوباشي  1-1

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

اإلطارات  -إطارات الحافالت  -إطارات الشاحنات  -ارات المركبات إط - 12الفئة 
الرقع المطاطیة الالصقة  -مطاط إعادة التلبیس لإلطارات  - المعاد تلبیسھا للمركبات 

دون  12االنابیب الداخلیة لإلطارات الواردة بالفئة  -الصالح االنابیب او االطارات 
  غیرھا

 

582عالمة مرتبطة مع العالمة رقم ال -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372878  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -لقاھرة الجدیدة ا -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 12قطع غیار السیارات وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ارابتك تریدنج كوربوریشناتكو انترناشیونال   -مد محمد خلیل وشریكھ احمد مح
  شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة   -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -اتكو انترناشیونال  -ارابتك تریدنج كوربوریشن  -محمد محمد احمد خلیل وشریكھ 
  شركة توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -تأمین أ عمارات الشرق لل 2

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

كال على حدى  3kكیھ  3االشتراطات        :      التنازل عن 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0284284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/01/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فردى  - اشرف رزق جرجس ابراھیم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول بعد االرضى . -الجمالیة  -حارة الیھود  -عطفة زمردة  1

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14المجوھرات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0299761  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/03/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة  -اوتیومنبابر لیمتد 
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ھایواردس ھیث  -بیریمونت رود  35 -اوكفیلد ھاوس  -تى اتش فلور ریر سویت  5
  المملكة المتحدة  -بى دابلیو  3 16ویست ساسكس ار اتش 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المجوھرات  - الآللئ والمعادن النفیسة ومحاكاتھا  -األحجار الكریمة  - 14الفئة 
 -ومحاكاتھا  -اد أخرى من المواد الثمینة واالحجار الكریمة مو -أدوات قیاس الوقت 

المعادن النفیسة  -علب مجوھرات وعلب ساعات  -حلى  -تماثیل وتماثیل صغیرة 
وغیر  -والمعادن النفیسة وسبائكھا والمنتجات في المعادن الثمینة او المطلیة بذلك 

ساعات  -س الوقت الدقیقة أدوات قیاس الوقت وأدوات قیا -المتضمنة في فئات أخرى 
 -دبابیس للزینة  -اساور  -ساعات منبھة  -المجوھرات المقلدة  -ساعات الحائط  -الید 

 -دبابیس لربطات العنق  -مشابك لربطات العنق  -سالسل  -اقراط  -خواتم  -قالدات 
 -ماس  - ازرار معدنیة الساور االكمام  -الحلى الصغیرة التي تعلق بالسالسل 

المجوھرات المصنوعة من األحجار الكریمة  -مجوھرات اللؤلؤ  -ھرات الماسیة المجو
 -علب وحقائب للمجوھرات وساعات الید  -دبابیس زینة  -حلى من المعادن النفیسة  -

علب  -سالسل للساعات  -واحزمة جلدیة لساعات الید  -میدالیات  - حلقات مفاتیح 
سالفة الذكر المتضمنة في الفئة وھذه واردة أجزاء ولوازم جمیع المنتجات  -للساعات 

  14بالفئة 
 


