
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5914235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/25/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة شورى للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  23قطعة  10كيلو 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة رقم   - 2الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
 

 

 

2 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5944499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نافين فلوراين انترناشونال ليميد  شركة محدودة المسئولية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 455سوبهاش رود فيل بارل )ايست ( مومباى  45/92ك سنتر ان دى فلور سونتا 1

 ءالهند  552

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المبردات تحضيرات التبريد المواد الكيميائيه المستخدمه فى الصناعه والعلوم  - 2الفئة 

والتصوير الفوتوغرافى وكذلك فى الزراعه والبستنه والغابات الراتنجات االصطناعيه 

المجهزه البالستيك غير المعالج االسمده تراكيب اخماده الحرائق تقسيه ولحام  غير

التحضيرات المواد الكيميائيه للحفاظ على المواد الغذائيه مواد الدباغه المواد الالصقه 

 دون غيرها 2المستخدمه فى الصناعه فئة
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    5922231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - CVPفراتيلى بالست لصناعه حبيبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -طريق بلبيس العاشر  -المنطقه الصناعيه  -فدان 21منطقه ال  213قطعه رقم 

 الشرقيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مواد كيماويه مستخدمه لصناعة البالستيك الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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4 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فكيه محمد حماده كونة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة  -مركز ادكو  -بملك السمرة مصطفى الشيخ  -قرية مياح 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

لى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص ع -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية   -شركة نوماك ايجيبت  للطاقة 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التجمع الخامس -شارع التسعين الشمالي  42الطابق الرابع مبنى  459تب رقم مك

 القاهرة  -القاهرة الجديدة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعة والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافى   - 2الفئة 

صطناعى غير معالجة بالستيك وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات راتنجات ا

غير معالح أسمدة مركبات إخماد النيران مستحضرات سقى ولحام المعادن مواد 

كيميائية لحفظ المواد الغذائية مواد دباغة مواد اللصق المستخدمة في الصناعة وجميع 

 2المنتجات الواردة بالفئة 
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6 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929924 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-بجوار المدرسة االنجليزية -شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2يع المنتجات الواردة بالفئة جم - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 قا لقوانين اليابان شركة نظمت وقائمة طب -دى جي شيب كوربور يشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان   -كين   -شيزو كا  -شي  -هاماما تسو   -كو  -كيتا  -شينمياكودا   2-4-4 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

الراتنجات االصطناعية غير المصنعة البالستيك الغير مصنع الزركونيا   - 2الفئة 

 ن غيرها دو 2الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -لرابع الدور ا - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

  2المركبات الكيميائية إلطفاء الحريق الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 

 

 

9 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ماريالند  -بكو انك شركة ايفا

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 12202اليندال الن تانيتاون ، ماريالند 5252

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

لمياه لالستخدام مع معدات التبريد والتبريد ، المواد مواد كيميائية لمعالجة ا - 2الفئة 

 2الكيميائية لمعاجلة المياه لالستخدام مع انظمة التبريد بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بربادوس  -ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة   -بربادوس  -اس تي. ميشيل   -بيشوب س كورت هيلل  -إيرين كورت 

 المتحدة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

لك فى مواد كيميائية لالستخدام فى الصناعة والعلوم والتصوير الجعرافى وكذ - 2الفئة 

الزراعة والبستنة والتشجير راتينجات صناعية غير معالجة مواد بالستيكية غير معالجة 

تركبيات الخماد الحرائق والوقاية منها مستحضرات تطبيع ولحام مواد لدباغة جلود 

الحيوانات مواد الصقة لالستخدام فى الصناعة معجون ومواد معجونية مالئة أخرى 

ومخصبات أخرى مستحضرات حيوية لالستخدام فى سماد خليط واسمدة عضوية 

الصناعة والعلوم مستحضرات كيميائية لالستخدام مع محركات التشغيل ومحركات 

السيارات مبردات مبردات خاصة بمحركات السيارات موائع معايرة موائع مكابح بالفئة 

 2رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -عالء الدين السيد محمد سلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 5محل رقم  -الموسكى  -شارع بورسعيد934

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 2ئة الف
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

12 

 

 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5991412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/59/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودةشركة هولندية ذات مسئولية  -اكزو نوبل كوتنجز انترناشيونال بى .فى.  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بى أم آرنهيم ، هولندا  4014،24فيلبرفيج

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الالكيه مرفقات ،مواد التلوين كونها اضافات  -الورنيش  -الدهانات الطالء  - 1الفئة 

حضرات مست -مواد الوقاية من الصدا مواد حفظ الخشب  -لدهانات الورنيش أو الالكية 

 دون غيرها  1لمعجون الدهان ) على هيئة دهانات ( صبغات الخشب والواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990434 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 )شركة مساهمة مصرية ( -شركة االهرام للمشروبات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 (1المنتجات الواردة بالفئة ) - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمهورية  -إبينى  -الدور الخامس , البرج الخامس , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 موريشيوس

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرها دون 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   --شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-ة االنجليزية بجوار المدرس-شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -األلمانية اللبنانية للصناعة   -عبد الفتاح ابراهيم الحوت و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور-المنطقة الصناعية االولى  29512بلوك  9،1،2قطعة رقم 54شارع 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى   --الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون   -الدور الرابع  - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

عادن او مسحوق الستخدام الدهانين وفنى مواد التلوين والبويات والالكيه م - 1الفئة 

 1الديكور وعمال الطباعه والفنانين الواردة بالفئة 
 

وغيرها 376403االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -زين العابدين ابو الحسن عرابى على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -مركز قوص   -قوص 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -مصنع توتو لصناعة البويات  -حمادة امام صديق محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 صديق محمود بملك امام -الخانكة  -القلج   -ش مصنع الصابون 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع منتجات الفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

360743العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -  1كال على حدى  وعن رقم  C Cسى   -الحروف سى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -بست كلر لتجارة وتوزيع الدهانات  -عامر صبحى عامر الجزيرى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز  -لطيف حجازى بركة السبع غرب شارع  مصطفى كامل بملك / رضا عبد ال

 المنوفية   -بركة السبع 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الدهانات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

التجارى والرسم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية   -ش ترعه الحلو   -ابراج سفنكس  1

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5132051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -فالكون للتجارة والتوزيع  -شريكتة هشام صالح الدين و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان  -مدينة الموظفين  4ش رقم  2عمارة رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الصابون الوارد بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5952533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/54/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا  -نستله سكين هيلث س. أ. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوزان ، سويسرا  2520،  1أفينيو جراتا ، بايلى 

 9 : المةــــــات العـــئف
 

دون  9مستحضرات الكوزمتيك ومستحضرات العناية بالجلد الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/54/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه كنديه -ال سينزا كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 كندا - 1ان  9جيه  9نوفا سكوتيا بى  -هاليفاكس  -ابر واتر ستريت  355 -2353

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مقشر  -كريمات للجسم  -منتجات العناية الشخصية وتحديدا مرطب للجسم  - 9الفئة 

او عبير لالستعمال  شذى -غسول للجسم  -لسيون للجسم  -سبراى للجسم  -للجسم 

 -بلسم للشفاة  -لوسيون لليدين  -كريمات لليدين  -مياة التواليت  -العطور  -الشخصى 

 -صابون لالستخدام الشخصى  -مستحضرات للحمام غير طبية  -ملمع للشفاة 

 دون غيرها 9مستحضرات تجميل للعناية بالجسم والجمال والواردة بالفئة 
 

----  االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915254 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/22/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 24القطعة  A9المنطقة الصناعية   -مدينة العاشر من رمضان  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة رقم   - 9الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5912120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/21/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -الشارقة   - 4225ص ب  -الشارقة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5994551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/54/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية  -وقائمة بموجب القوانين المرعية فى والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لمتحده االمريكيه ، الواليات ا 49540ليمتد باركواى ، رينولدزبورغ ، اوهايو  4

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات العنايه الشخصيه ومنتجات العطور وتحديدا ماء التواليت والزيوت  - 9الفئة 

العطريه ورشاشات الجسم والبخاخات المرطبه العطريه للجسم ورذاذات الجسم ومواد 

معده للجسم فرك وتنعيم الجسم ومواد غسل الجسم وصابون الجسم والرغوات ال

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

والمواد المولده للفقاقيع لالستحمام وجل االستحمام وصابون اليدين وكريمات اليدين 

وغسوالت )لوشن( اليدين ومستحضرات العنايه بالشعر مستحضرات السمرار البشره  

مرار البشره الذاتى ومستحضرات الوقايه من الشمس بالتعرض للشمس مستحضرات اس

 9غير الطبيه بالفئة رقم 
 

90979االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية -فردى   -ت سالم جمعة  سارة محمد مدح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل  - 2شقة  -سان استيفانو  -ش عبد السالم عارف  242

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -مايكل كورس )سويزرالند( انترناشيونال جى ام بى اتش 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مانو ، سويسرا 4310،  20فيا كانتونال 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - 9الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون عطور روائح طيبة زيوت عطرية 

مستحضرات تجميل مستحضرات العناية بالبشرة مستحضرات العناية بالبشرة قبل 

مزيالت روائح كريهة ومضادات  التعرض للشمس وبعد التعرض للشمس مواد تواليت

 دون غيرها 9للعرق غسول)لوشن( للشعر منظفات اسنان الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة  باالسهم   -شركة آرما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 جمهورية موريش -إينبي  -سيبيرسيتي  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

170001االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/50/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة منطقة حرة ذات مسئوليه محدودة -شيرلى ماى انترناشونال م م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هاالمارات العربية المتحد -الشارقه  2005( ص.ب 4 -2)  - 1قطعه ارض اى 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

عطور مزيالت الرائحه زيوت )عطور مركزة( مستحضرات تجميل  - 9الفئة 

 دون غيرها 9مستحضرات زينه الواردة 
 

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

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/50/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة سويسرية محدودة المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -شانيل ايه اس آر ال 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -جالريس   0255 -/ سى اتش  14برجستراس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة فروة الرأس الشعر أو االظافر  - 9الفئة 

مستحضرات التجميل المستخدمة على الجلد فروة الرأس الشعر أو االظافر الصابون 

منتجات العطور العطور الزيوت العطرية مستحضرات التجميل منتجات المكياج 

ة التلك مزيالت الروائح )الميك أب( مستحضرات التجميل )الزينة( غير الطبية بودر

ومضادات للعرق االظافر المستعارة للتجميل االظار المستعارة ذات الرسومات 

)المزخرفة( مواد الصقة لتركيب االظافر المستعارة الوشم المؤقت الغراض التجميل 

)تاتو( معطر الجو والغرفة مستحضرات تعطير الجو مزيجات من اوراق الورد المجففة 

 9ح طبية( بالفئة رقم المعطرة )روائ
 

1376711االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-بجوار المدرسة االنجليزية -شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    5924504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -الحديثة  للتجارة و الصناعة  -ماريانا رفعت قسطور كامل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  4مدينة   - 4الحى  -بديل العشوائيات  -  55عمارة  - 12شقة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا شركة ذات مسئوليه محدودة  -شركة محالت دغرى االخوة للتجاره 

 لقوانين : تونس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -اريانه المدينة   1512 - 1515نهج ابن بيطار حى البرتقال سيدى ثابت  211

 تونس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - 9الفئة 

صقل وجلى وكشط صابون عطور وزيوت عطريه مستحضرات مستحضرات تنظيف و

 9تجميل غسول )لوشن ( للشعر منظفات اسنان وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد   -البروفيسير   -شماوى حازم محمد سمير عبده الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -ش مصطفى حافظ  95

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924123 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

54/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -البروفيسير  -حاوم محمد سمير عبده العشماوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -شارع مصطفى حافظ  95

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  سوريه -عالء دولة بن احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا -الكسوة  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لكى صابون مستحضرات مستحضرات ومواد لتبييض االقمشة وللغسيل وا - 9الفئة 

 دون غيرها  9الصقل والسنفرة والجلى والتنظيف الواردة بالفئة رقم 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة لورد للتجارة و الصناعة ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد  -حى شرق  -شارع صفية زغلول  21

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

و الزيوت العطرية و صابون و كريم و جيل و فوم الحالقة و العطور  - 9الفئة 

دون  9الكولونيا و لوسيون بعد الحالقة و معجون االسنان و منظفات االسنان بالفئة 

 غيرها
 

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

107079بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة -شركة ايسنشالز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينه نصر اول    -شارع الخليفه الراضى  20

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9فئة رقم مستحضرات التجميل الواردة بال - 9الفئة 
 

304007االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة ايسنشالز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مدينه نصر اول   -شارع الخليفه الراضى  20

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

304049االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اماراتيه -ستيرلينغ بيرفيومز إندستريز  ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربيه   -دبى   -مجمع دبى لالستثمار الثانى  - 1مصنع  45243ب -ص 

 المتحده

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9نتجات الواردة بالفئه رقم جميع الم - 9الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

43 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ال سي براندز ال ال سي 

 والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  23352ساوث دوبونت هاى واي دوفر ، ديالوير 9555

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل ، مكياج ، طالء الشفاه ، ملمع اظافر ، كريمات للتجميل  - 9الفئة 

 ، اصباغ للتجميل ، اقالم تجميلية ، مستحضرات تجميل الحواجب ، مسكرة ، احمر

خدود ، روج ، ملصقات فنية لالظافر ، ماء الكولونيا ، عطور ، مواد تواليت ، اظافر 

مستعارة ، رذاذ )سبراى( للشعر ، صابون ،شامبو ، منعم الشعر ، غسول )لوشن ( 

 9للشعر بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -جريت اليت رزق رزق محمد علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملكه مركة كفر سعد  24بلوك  15القطعة  -امتداد المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة 

 دمياط

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 منظفات صناعية  - 9الفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشترا
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة زهرة اكليل الجبل التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  4مدينة  -سيتي ستار  - 2برج رقم  -الدور الثالث  - 2مكتب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9العطور و مستحضرات التجميل والبرفانات بالفئة رقم  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين المملكة  -بوستيف كوزماتيكس المحدودة 

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يو بى  -ميديلسيكس -اوكسبريدج  -اروندل روود  -تسيلترن بيزنيس فاليج  - 22الوحدة 

 المملكة المتحدة  -اس ان 1 0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 59جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

 GE1التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة االهرام للمشروبات  )شركة مساهمة مصرية (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( [دون غيرها4الفئة ) - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -حماده محمد عبد القادر موسي المضني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة كفر الشيخ -مركز بيال  -ابو بدوي 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة رقم   - 4الفئة 
 

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

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-بجوار المدرسة االنجليزية -شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين الهند -كاليتون ليميتد  -صاندارام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  - 455554  -سينناى  -هاددوس رود  -  0سابقا رقم  13واليات جاياالكشمى رقم 

 الهند 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4زيت تزليق زيوت وشحوم صناعيه بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

قام والتنازل عن االر -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

51 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  مصرية -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون   -ر الرابع الدو - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مواد اضاءه وشموع وفتائل لإلضاءة بالفئة  - 4الفئة 
 

وغيرها 376406االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين بربادوس -ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 إيرين كورت بيشوب س كورت هيلل اس تي ميشيل بربادوس المملكة المتحدة

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت وشحوم صناعية شمع مزلقات تركبيات ماصة للغبار ومرطبه ورابطة  - 4الفئة 

وقود ومواد مضيئة شموع وفتائل لالنارة وقود قابل لالحتراق زيوت للمحركات زيت 

تزليق خاص بمحركات المركبات المزودة بمحركات زيوت محركات زيت تروس 

 4بالفئة رقم 
 

سبقية االشتراطات        :      منح الطالب حق ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

53 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 55459مينسوتا  -مينيا بوليس  - 9245 -تى بى اس  -نيكولت مول  2555

 الواليات المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  4الشموع الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/25/1520 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة مساهمة أمريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن  

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 25593 - 1130الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 5353

 المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

وقود المحركات تحديدا وقود البنزين والديزل الغاز الطبيعى المضغوط غاز   - 4الفئة 

 دون غيرها  4البترول المسال الوقود الحيوى وقود االيثانول الوارد بالفئه 
 

وغيرها  791001االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5920239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -فاروكيم   -شركة الفراعنة الكيماوية اميمة الخضر وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1المنطقة الصناعية االولى مدنية العبور قطعة رقم  155من شارع  50شارع 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الزيوت الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -فاروكيم  -اميمة الخضر وشركاها شركة الفراعنة الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1المنطقة الصناعية االولى مدنية العبور قطعة رقم  155من شارع  50شارع 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4الزيوت و الشحوم الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

300093العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -عن البيان التجارى  التنازل -االشتراطات        :      



از تنمية التجارة الداخليةجه  
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية  -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    5923904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 25593 - 1130رفينج _ تكساس  الس كوليناس بوليفارد _ اي 5353

 المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت وشحوم صناعية شمع مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  - 4الفئة 

الغبار وقود ومواد اضاءة شموع وفتائل لألضاءة زيوت محرك الدراجة الناريه الوارده 

 دون غيرها . 4بالفئة 
 

وغيرها  747744االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5154524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/21/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة طابا لالستيراد والتصدير) ش. م .م ( شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول علوي شارع الجيش برج شركة النور ثاني المنصورة الدولية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5االدوية بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5914111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/25/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة شورى للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  23قطعة  10كيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5994035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/55/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -فينكس لألدوية  -محمود مطر عبد العال جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المرج  -شارع األهرام  20شقة بالدور األول بالعقار رقم 

 5 : المةــــــات العـــئف
 

 (5األعشاب الطبية الواردة بالفئة رقم  ) - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5992424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودةشركة المانية ذات مسئولية  -أفنتيس دويتشالند جى أم بى أتش  -ساتوفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرانكفورت آم ماين ، المانيا  45314،  55برونينجستراسى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها55المنتجات الصيدلية والواردة بالفئة ) - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5942103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/51/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة العالمية للصناعات الدوائية ) يونيفارما( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -المنطقة الصناعية االولى  - 29529بلوك  -24 - 29قطعة  - 94شارع 

 القاهرة -العبور

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الواردة بالفئة  - 5ئة الف
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيدرا للحلول المتكاملة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ش الشربينى  3

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المستلزمات الطبية الواردة بالفئة رقم   - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -نهاد صالح الدين و شركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العمرانية  -شارع حسن القاضي من شارع فاطمة رشدي  245

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المبيدات الحشرية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة  ارما  المحدودة  

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريشيوس -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

 170003االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5921424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/54/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -وائية  اوركيديا للصناعات الد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 21522بلوك  25_ 24رقم   -بمدينة العبور  -المنطقة الصناعية   -مدينة العبور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فكيه محمد حماده كونة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة  -مركز ادكو  -بملك السمرة مصطفى الشيخ  -قرية مياح 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية  205فيال 

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -جودرج كونسيومر برودكنز إل تي دي 

 لقوانين الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 455523 -بيروجو شاناجار ، إيستيرن إكسبريس هايواي ، فيكهرولي ، مومباي 

 الهند 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيدات الحشرات ومنتجات طرد الحشرات فى شكل الحصير لفائف بخاخات  - 5الفئة 

ميه بليه دوارة ورذاذ السوائل ورق كريمات رقع مطاطيه عصى بخور دافعات مواد هال

 5مواد طارده للحشرات بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فايزر انك , شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 25522نيويورك , نيويورك   -شرق الشارع الثانى واالربعون  195

 المتحدة االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  5المستحضرات الصيدالنيه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

349063االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة   -شركة اى . أى . دو بونت دى نيمورز آند كومبانى 

 الواليات المتحدة  االمريكية  -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحدة  23055سنتر  رود  شيستنت ران بالزا, ويلمنجتون ديالوير   324

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مبيدات للديدان والخيطية ومبيدات الحشرات بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A1المبنى رقم  24B52بلوك رقم 

 الجناح الجنوبي كايروفيستيفال سيتى

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 55جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمة مصرية ش -الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور االول ، التجمع الخامس بالمنطقة االدارية  A1المبنى رقم  24B52بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى -الجناح الجنوبي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5922031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة باالسهم ، مؤلفة بموجب قوانين سويسرا -مونديفارما ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل، سويسرا 4515 –، سى أتش 24ريهينويج  -سانت ألبان  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد ومستحضرات صيدالنيه لالستخدام المتعلق بالعين وامراضها محاليل  - 5الفئة 

معقمة لالستخدام المتعلق بالعين وامراضها غسول للعين غسول للعين مشرب بالدواء 

قطن ألغراض طبيه مساحات قطنية ألغراض طبية )منظفات االذن( منصات العين 

شرب بمحاليل العيون شاش الضمادات الضمادات الطبيه لالستخدام الطبى شاش م

االنسجه )المناديل الورقيه ( المشربه بالمحاليل الصيدالنيه بخاخات العين لالستخدام 

 دون غيرها 5المتعلق بالعين وامراضها بالفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة امون لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 29525( بلوك 2قطعة )  -المنطقة الصناعية االولى   -مدينة العبور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ادويه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

106136العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة امون لالدوية  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 29525بلوك  -(  2قطعة )  -مدينة العبور ,المنطقة الصناعية االولى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ادويه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

171977العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقاً لقوانين سويسرا -ابوت بروداكتس اوبيريشينز ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -  4219اولشويل، 212هيجنهيمير ماتفيج 

 5 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها  5االدوية والمستحضرات الصيدالنية الوارده بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابراج سفنكس الطابق االرضى ش ترعه الحلو المنصورية الهرم الجيزة 1

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

لمملكة شركة محدودة قائمة  ومؤلفة وفقا لقوانين ا -بوستيف كوزماتيكس المحدودة 

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يو بى  -ميديلسيكس -اوكسبريدج  -اروندل روود  -تشيلترن بيزنيس فاليج  - 22الوحدة 

 المملكة المتحدة -اس ان 1 0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    5923524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة قائمة ومؤلفة  وفقا لقوانين المملكة  -بوستيف كوزماتيكس المحدودة 

 المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يو بى  -ميديلسيكس -اوكسبريدج  -اروندل روود  -تشيلترن بيزنيس فاليج  - 22الوحدة 

 المملكة المتحدة -اس ان 1 0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 55جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

 GE1التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5102910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/1521 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم محرم بك  -شارع راغب باشا   23

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ومنتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة  -معادن غير نفيسة وكل خليط منها  - 4الفئة 

 دون غيرها  4الواقعة بالفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5135292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/54/1529 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الخارجية  سياج للتجارة -شريف لطفى سياج وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر    -شارع بورسعيد 934

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5135290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/54/1529 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -سياج للتجارة الخارجية  -شريف لطفى سياج وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الدرب االحمر   -شارع بور سعيد 934 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 )شركة مساهمة مصرية (  -شركة االهرام للمشروبات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئة رقم  جميع - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5945555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/51/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة طبقاً لقوانين االمارات العربية مؤسسة فردية تأسست وقائم -شركة فالكون باك 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5051ص.ب  25المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4على جميع المنتجات الوارده بالفئة   - 4الفئة 
 

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

190600مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

87 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

ت شركة ذات مسئولية محدودة تاسس -شركة تونج لونج ميتال اندستري كو ال تي دي 

 وقائمة طبقا لقوانين تايوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زهنجهاو روود ميكسوينج تاونشيب ,  شياي كنتري تايوان , ار اوه . سي  01ان او 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

اقفال معدنية )غير كهربائية( واقفال معدنية واقفال لالبواب مصنوعة من  - 4الفئة 

صنوعة من المعدن واقفال انبوبية ومفاتيح غير مشفرة من المعدن المعدن مفاتيح م

 4واقفال ابواب من المعدن عازلة للحرارة وقلب القفل بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

يد ش م ع  تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات شركة األمارات للصناعات الحد

 العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده  -، مصفح ، ابو ظبى  3511ص.ب. 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

د معادن غير نفيسه وكل خليط منها مواد بناء معدنيه مبانى متنقله معدنيه موا - 4الفئة 

معدنيه لخطوط السكك الحديدية حبال واسالك غير كهربائيه من معادن غير نفيسه 

مصنوعات حداده خردوات معدنيه صغيره مواسير وانابيب معدنيه خزائن حفظ الوثائق 

واالشياء الثمينه منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده فى فئات اخرى 

 دون غيرها 4بالفئه رقم خامات معادن وجميع المنتجات الوارده 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

رات شركة األمارات لصناعات الحديد ش .م .ع تأسست وقائمة طبقا لقوانين االما

 العربية المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحدة -، مصفح ، ابو ظبى  3511ص.ب. 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفيسه وكل خليط منها مواد بناء معدنيه مبانى متنقله معدنيه مواد  - 4الفئة 

غير كهربائيه من معادن غير نفيسه معدنيه لخطوط السكك الحديدية حبال واسالك 

مصنوعات حداده خردوات معدنيه صغيره مواسير وانابيب معدنيه خزائن حفظ الوثائق 

واالشياء الثمينه منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده فى فئات اخرى 

 دون غيرها 4خامات معادن وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-بجوار المدرسة االنجليزية -شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ية للتجارة والتوريدات ش م م  شركة بينجو العالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون   -الدور الرابع  - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

حدادة خردوات معدنية االطارات والصناديق المشكلة من المعادن مصنوعات  - 4الفئة 

صغيرة خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه 

 وغير واردة في فئات أخرى  4بالفئة 
 

وغيرها 376403االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -امباير ايجيبت لالعمال التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -شارع المنتزة  2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الواح من االلومنيوم الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

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

مقاطع العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920025 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المنصورية  -ش ترعه الحلو   -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هاوسينج افريكا كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور اوربيس كورت،  5فيس ال تى دى ، سى/او دولفين ماناجمينت سير

 بور نيز ، موريشيوس -ستريت جيان روود ، كواتر  291

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفسية وكل خليط منها ، خامات، مواد معدنية للبناء والتشيد  - 4الفئة 

اسالك غير كهربائية واشكال معدنية وسقاالت وقوالب ، مبانى متنقلة معدنية، حبال و

 4من معادن غير نفسية ، خردوات معدنية صغيرة وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات اخرى 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -هاوسينج افريكا كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تى اتش فلوور اوربيس كورت ،  5سى/او دولفين ماناجمينت سيرفيس ال تى دى ، 

 بورنيز ، موريشيوس -ستريت جيان روود ، كواتر  291

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

دنية للبناء والتشييد وأشكال معادن غير نفسية وكل خليط منها خامات مواد مع  - 4الفئة 

معدنية وسقاالت وقوالب مبانى متنقلة معدنية حبال واسالك غير كهربائية من معادن 

والترد ضمن  4غير نفسية خردوات معدنية صغيرة وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 فئات اخرى 
 

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

309170بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5949502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/22/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 -بانتيان ، لونجانج ديستريكت ، شينزهين  -مبنى إدارة هواى تيكنولوجيز كو ، ليمتد 

 الصين

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

اآلالت الزراعية، المعدات الزراعية ]بخالف التى تدار باليد[، ماكينات  - 2الفئة 

كهروميكانيكية  طباعة، ماكينات مزج، ماكينات التمزيق لالستخدام الصناعى، آالت

لتحضير المشروبات، ماكينات تجميع الدراجات الهوائية، ماكينات نقش األحرف تدار 

بالحاسوب، أدوات قص أو جّز تدار بالحاسوب، ماكينات تغليف، غساالت ]غساالت 

لغسل المالبس وكيها[، ماكينات لمعالجة البالستيك، ماكينات لصنع الزجاج، أبراج 

ل بضغط الهواء، ناقالت أنبوبية تعمل بضغط الهواء، أجهزة الحفر، وسائل نقل تعم

تشغيل الرافعة، أجهزة تشغيل المصعد، مواقف السيارات الميكانيكية مزودة بروافع، 

ماكينات صنع األدوات المعدنية، أجهزة تدار آلياً بالكامل مزيلة لإلجهاد واإلهتزاز، 

معالجة للدوائر المطبوعة، مولدات أدوات ماكينات، سكاكين كهربائية، شرائح أجهزة ال

التيار المتناوب، مولدات الدراجات الهوائية، بوادئ التشغيل للمواتير والمحركات، 

مولدات )دينامو(، محركات الطائرة، محركات بالهواء المضغوط، مضخات ]أجزاء من 

مة ماكينات أو محركات أومواتير[، قوارن أعمدة ]بوصفها ماكينات[، المحاور المستخد

في اآلالت، حلقات التشحيم ]أجزاء من اآلالت[، قضبان التوصيل في الماكينات 

والمواتير والمحركات، معدات تنظيم السرعة في الماكينات والمحركات والمواتير، 

فراشى تعمل كهربائياً )أجزراء ماكينات(، كابالت التحكم لالستخدام في الماكينات أو 

اع التدوير لالستخدام في الماكينات والمواتير المحركات أو المواتير، ُعلب ذر

والمحركات، ماكينات التصنيف و الفرز لالستخدام في الصناعة، أجهزة سحب الستائر 

تُدار كهربياً، معدات تلميع كهربائية لألحذية، األنوال األوتوماتيكية، ماكينات طباعة 

كينات ختم تعمل بالحفر الضوئي، أجهزة كهربائية الستخالص العصائر، ما

أوتوماتيكية، مناشير سلسلية كهربائية، مولدات التيار المتناوب للمحركات، الصقل 

بالشمع )ماكينات وأجهزة للصقل بالشمع كهربائية( ]لألغراض المنزلية[، أجهزة 

أوتوماتيكية لفك وتركيب اإلطارات، أجهزة وماكينات كهربائية للتنظيف، آالت للمطبخ، 

ميكانيكية لتحضير الطعام، ماكينات كهروميكانيكية لالستخدام في كهربائية، آالت كهرو

الصناعات الكيميائية، أجهزة معالجة األطعمة )كهربائية(، إنسان آلى ]ماكينات[، 

ماكينات على هيئة أذرع إنسان آلى ألغراض صناعية، ماكينات آلية للتنظيف المنزلي، 

)ماكينات، ألغراض الغسيل(، أجهزة  إنسان آلي )ماكينات، ألغراض النقل(، إنسان آلي

إنسان آلي )ألغراض نقل ومناولة الماكينات الصناعية(، آليات خاصة باإلنسان اآللي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

تستخدم في األغراض الزراعية، إنسان آلي )ماكينات ألغراض تصنيعية(، آالت تعبئة 

(، وشحن أتوماتيكية ]يدوية[، غسيل السجاد )آالت وأجهزة كهربائية لغسيل السجاد

مكانس كهربائية على هيئة إنسان آلي، أجهزة إنسان آلي مجّمعة، ماكينات وأجهزة آلية 

لتنظيف المباني )داخلياً وخارجياً(، آالت جز العشب ]آالت على هيئة إنسان آلي[، آالت 

غسيل أطباق على هيئة إنسان آلي، ماكينات آلية لعمل وتحضير الطعام )على هيئة 

ي )ماكينات لألغراض المنزلية(، إنسان آلي مزود بأذرع مفصلية إنسان آلي(، إنسان آل

لمعالجة األشغال اليدوية، إنسان آلي )ماكينات تساعد في األغراض التكتيكية 

 (2والتخطيطية(، بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اكنوبر  4  -المنطقة الصناعية الثانية  92جزء من القطعة رقم  93و90القطعة رقم 

 الجيزة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 سالةما عدا مروحة الغ  2جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -ارما المحدودة  

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريشيوس -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

170003االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    5959209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بوسايروس باليدز انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة - 44015ايست بيل افينيو بوسايروس , اوهايو  145

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ات و الحفارات في اآلت التعدين و البناء و الحفر االجزاء و القطع لدلو الجراف - 2الفئة 

و تحديدا سنن دلو الجرافة/الحفارة و روؤس سنن دلو الجرافة/ الحفارة و محوالت سنن 

دلو الجرافة / الحفارة و اغطية دلو الجرافة / الحفارة و اطواق دلو الجرافة /الحفارة 

التقطيع وواقيات سيقان التقطيع  ,دلو الجرافة )علي شكل حذاء ( و سيقان التقطيع و سنن

 دون غيرها 2للجرافات و محركات التمهيد الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وفقا  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد قسم الجماليه القاهرة 21

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

وغيرها 46169العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 قا لقوانين جمهورية مصر العربيةوقائمة وف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة21

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

وغيرها 46169العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/50/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -باناسونيك ايكولوجى سيستمز كو ليمتد 

 اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كاسو غاى ، أيتشي ، اليابان شو ،  -أزا شيموناكاتا ، تاكاكى  4522

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

االت وعدد الية محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية( قارنات  - 2الفئة 

الية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية ( معدات زراعية )عدا ما 

ع االلية مراوح كونها اجزاء من االالت يدار باليد( اجهزة تفقيس البيض االت البي

مروحة تهوية بالطرد المركزى مراوح رياح كونها اجزاء من االالت خزانة مراوح 

كونها اجزاء من االالت مراوح مدمجة الحجم ذات دفق محورى مراوح دفق محورى 

 وحدات نسق تنقية وحدة فالتر للمراوح مولدات تدار بطاحونة هوائية مثبتات كهربائية

مكثفات كهروستاتية االجزاء والمعدات ملحقة بجميع المنتجات السابق ذكرها وجمعيها 

 دون غيرها 2واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5942529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -السيارات الشركة المصريه الصينيه ميروير لقطع غيار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1مبنى  11553ب ,ج بلوك  2رقم  95الى  13منطقه العبور الصناعيه  وحدات ارقام 

 القليوبيه  -السعودية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2فالتر السيارات الواردة بالفئة   - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5942524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/59/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -الشركة المصريه الصينيه لقطع غيار السيارات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1نى مب 11553ب ,ج بلوك  2رقم  95الى  13منطقه العبور الصناعيه  وحدات ارقام 

 القليوبيه  -السعودية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2فاالتر السيارات الواردة بالفئة - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ئولية محدودة شركة ذات مس -ش.ذ.م.م   -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية   -أ  205فيال 

 القاهرة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

ة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

107 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد فتحى احمد وشريكه  -شركة المروة لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم   -  52لدور السادس شقه رقم حارة الحسينى من شارع نجيب الريحانى ا 0

 القاهرة -االزبكيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مخفضات سرعه ومحركات كهربائيه وجير بوكس الواردة بالقئة  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5924315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع  - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االت وعدد آليه معدات زراعيه بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

340063االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة باص للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -جزيرة العرب  -شارع  14

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2محركات عناضر نقل الحركة معدات زراعيه بالفئة  - 2الفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األ
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

بنظام  المناطق الحرة العامة  -ش .م.م   -الشركة المصريه العالمية لالستثمارات 

 32لسنة  0باالسكندرية وفقا للقانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -العامريه   -المنطقة الحرة العامة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2محركات عناصر نقل الحركة معدات زراعيه بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للسيارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الخليفة  -األوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 عناصر نقل الحركة معدات زراعيهمحركات  - 2الفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كة المصريه العالمية للتجارة والتوكيالت شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -الوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2معدات زراعية بالفئة  -عناصر نقل الحركة  -محركات  - 2الفئة 
 

:      التنازل عن الحروف في الوضع العادى  االشتراطات       
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -، اس .ايه .ار .ال 1كسين لوكسمبورج 

 لوكسمبورج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوكسمبورج - 2410 -، ريو دي جالكيس ال 2

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ماكينات خياطة بالفئة رقم  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920532 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين بربادوس  -د ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة   -بربادوس   -اس تي. ميشيل   -بيشوب س كورت هيلل  -إيرين كورت 

 المتحدة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ت، فيما آالت، أدوات آلية، أدوات تعمل بالقدرة؛ وسائل دفع حركة ومحركا - 2الفئة 

عدا المركبات البرية؛ مكونات إقران وإرسال آلية، فيما عدا المركبات البرية؛ أدوات 

زراعية، فيما عدا أدوات يدوية أخرى تعمل باليد، حاضنات للبيض؛ ماكينات بيع آلية؛ 

محركات لدفع الحركة )فيما عدا المركبات البرية(؛تربينات؛ محامل؛ وسائل تذرية؛ 

للمركبات(؛ مفحمات؛ مشعاعات تبريد لمحركات االحتراق  سيور تشغيل )ليست

الداخلي؛ مراوح تبريد؛ مولدات كهربائية؛ أغطية أسطوانات؛ عجالت إدارة؛ سالسل 

إدارة )لغير المركبات البرية(؛ أجهزة حقن؛ سيور مروحة؛ مكابس محركات؛ وسائل 

مرشحات تنظيم سرعة المحرك؛ مقابس كأجزاء من المحركات؛ شمعات إشرار؛ 

للمحركات ولتنظيف وتبريد الهواء؛ دواليب طيارة للمحركات؛ حاقنات وقود؛ مضخات 

وقود؛ مولدات تيار؛ حلقات مكابس؛ علب تروس للنقل؛ صمامات هيدروليكية لإلقران 

والبراثن؛ أجزاء ومستلزمات لوسائل دفع الحركة والمحركات؛ مناوبات، مولدات 

هزة إشعال كهربائية؛ وسائل إشعال؛ أدوات إشعال؛ دينامو، قطع ممغنطة، موزعات؛ أج

شمعات إشعال وشمعات توهج؛ بادئات كهربائية؛ منظفات هوائية، مرشحات هوائية، 

مرشحات زيت ومرشحات وقود؛ مثفالت وقود؛ أدوات تنظيم الضغط، فوهات حقن؛ 

؛ أجسام خانقة؛ صمامات؛ مسخنات للهواء المسحوب؛ مولدات؛ مولدات تيار متناوب

تجميعة إشعال مدمجة؛ إشعال تصريفي مواسعي؛ ملفات إشعال؛ مضخات؛ مضخات 

وقود، مضخات حقن للوقود ومضخات هوائية؛ أجهزة إعادة تدوير الغاز العادم وأجزاء 

منها؛ وحدات تضمين فراغية؛ وسائل فصل الفحم النباتي وعلب للفحم النباتي، تكون 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

ة والمحركات؛ ضواغط خاصة بمكيفات عبارة عن وسائل خاصة بوسائل دفع الحرك

الهواء؛مكثفات؛ آليات تحكم خاصة باآلالت ووسائل دفع الحركة والمحركات؛ أجهزة 

تحكم في الطرق؛ روبوتات )آالت(؛ أدوات آلية؛ آالت، وقوالب، وأدوات، جميعها 

خاص بتصنيع أجزاء من المركبات؛ مشعات؛ محوالت حفازة؛ حوامل أحادية الليثية، 

ا لالستخدام في المحوالت؛ صمامات مائية؛ مضخات هوائية مضغوطة؛ جميعه

مضخات خوائية؛ شواحن فوقية؛ ضواغط توربينية؛ مسخنات للخليط البارد؛ عوادم؛ 

مقتصدات الوقود؛ أدوات تحكم هيدروليكية وهوائية خاصة باآلالت، وسائل دفع حركة 

صوت خاصة بوسائل  ومحركات؛ أجهزة تحويل للوقود؛ مخمدات للصوت؛ مخمدات

دفع الحركة والمحركات؛ مبردات زيت؛ مراوح؛ ضواغط؛ فرازات؛ مبادالت حرارية؛ 

مخارط؛ ماكينات مناولة آلية )وسائل مناولة خاصة بالروبوتات(؛ أدوات محمولة باليد 

تعمل ميكانيكيًا؛ أجهزة خاصة بالشغل باآلالت؛ ماكينات تفريز؛ ماكينات قولبة؛ قوالب 

جزاء من الماكينات(؛وسائل تثبيت خاصة باألدوات اآللية؛ وسائل رسم وأدوات )أ

ستائر؛ محركات كهربائية بخالف المركبات البرية؛ بطانات كوابح؛ أدوات زراعية؛ 

آالت زراعية؛ وسائل مضادة للتلوث خاصة بوسائل دفع الحركة والمحركات؛ سيور 

دفع الحركة والمحركات؛ فرش  دينامو، فرش دينامو؛ سيور خاصة بالماكينات، ووسائل

تعمل بالكهرباء؛ خراطيش خاصة بماكينات الترشيح؛ صمامات ذات مفصالت؛ 

ماكينات ترشيح؛ آالت مطبخ كهربائية؛ بكرات؛ أجهزة خافضة للضغط؛ محوالت 

للعزم؛ أجزاء ولوازم خاصة بجميع السلع السابقة؛ أجزاء ولوازم، جميعها لماكينات 

لزراعية، مكونات إقران ونقل اآلالت؛ أدوات زراعية )ال تعمل اإلنشاء والماكينات ا

 .2باليد(بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -يالز بى ال سى مورجان ادفانسد ماتير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أل بى 2   4،ويندسور بيركشاير ، اس أل  -هاى ستريت  52-55جوادرانت ،

 )بريطانيا العظمى( 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

فرش اتصال كهربائيه تتكون او تتضمن كليا او جزئيا من عناصر من  - 2الفئة 

ميع الموحده او كتل الكربون او من المعدن او من الكربون والمعدن حوامل او المجا

 دون غيرها  2حامالت لهذه الفرش الواردة بالفئه 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990523 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة  -بوالق الدكرور  -شارع طه ابو حشيش  9

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0االدوات اليدوية بالفئة رقم اسطوانات القطع والعدد و - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة االهرام للمشروبات  )شركة مساهمة مصرية (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0المنتجات الواردة بالفئة ) - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة بيراميدز اف سى شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-بجوار المدرسة االنجليزية -شارع جعفر الصادق -أ جنوب االكاديمية  205فيال

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة - 0الفئة 
 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن الشيراتون  -الدور الرابع  -  452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة   -النزهة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 0اسلحة بيضاء وادوات حالقه بالفئة رقم 
 

وغيرها  376404االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  - 55459مينيسوتا  -مينيا بوليس  - 9245 -تى بى اس  -نيكوليت مول  2555

 دة االمريكيةالواليات المتح

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات العناية باألظافر، تحديدا: االظافر االصطناعية ومقلمات األظافر  - 0الفئة 

ومبارد الظافر ومبارد ومقصات الشذرات الجلدية؛ أطقم العناية والتجميل لألظافر؛ 

بة ومقصات األظافر معدات العناية بالظافر واألقدام، تحديدا: مزيالت البشرة المتصل

والبشرة المتصلبة؛ المالقط؛ الشفرات ومقصات قص الشعر؛ مجعدات وفاصالت 

الرموش؛ مكاوي تصفيف الشعر الكهربائية المحمولة يدويا؛ مكاوي تصفيف الشعر 

 دون غيرها  0الكهربائية الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -ياسر محمد امام احمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -المنصورية   -ش ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5133024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/59/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير شر -اون انكوربوريتد  -سناب

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 59249تي اتش ستريت كينوشا دبليو اي  05 1052

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ات ، المركبات الجوية ،المركبات خط كامل لمعدات فحص السيارات ، الشاحن - 3الفئة 

العسكرية للصناعة المتعلقة بالطاقة واالستخدام الصناعى ، شاحنات البطاريات ، 

كابالت الوصالت ، موازنات العجالت وملحقاتها ، معدات ترصيص العجالت ، 

دون  3برمجيات الكمبيوتر لفحص واصالح السيارات وهذه المنتجات واردة بالفئة 

 غيرها
 

تراطات        :      منح حق خاص على االلوان االش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5915122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/54/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكية  -فى ام وير ، أنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  34954اليفورنيا هيلفيو أفينيو ، بالو آلتو ، ك 9452

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الخدمات التعليمية تحديدا توفير الفصول والحلقات الدراسية المؤتمرات   - 3الفئة 

وورشات العمل فى مجال اجهزة وبرمجيات الحاسوب بما فى ذلك برمجيات الحاسوب 

ادارة التطبيقات امكانية الوصول للبيانات  لتطوير وتشغيل التطبيقات والخدمات

والخدمات عبر سطح المكتب واجهزة الهواتف النقالة خدمات دعم مزودى االنترنت 

وخدماتهم خدمات ترتيب وتنظيم الفصول التعليمية الحلقات الدراسية التعليمية عروض 

بنى التحتية الطرق التعليمية المؤتمرات التعليمية والعروض التعليمية المتعلقة بال

االفتراضية خدمات التخزين وربط الشبكات خدمات التدريب فى مجال اجهزة الحاسوب 

خدمات التدريب وشهادات برمجيات الحاسوب تحديدا لتطوير وتشغيل التطبيقات 

والخدمات الدارة التطبيقات امكانية الوصول للبيانات والخدمات عبر سطح المكتب 

 42مزودى خدمات االنترنت وخدماتهم والواردة بالفئة  واجهزة الهواتف النقالة لدعم

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5991324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/59/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -دلتا للتجارة الدولية  -حسنى حسن محمد دياب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سموحة  -الدور الثالث    - 5عمارة األمريكان  شقة  رقم   -ش اسماعيل سرى  92

 االسكندرية  -قسم سيدى جابر  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جوانتى أالمان بالفئة رقم  -خوذه أمان  -أحذية أمان  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5994521 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/54/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -الصعيدى للتجارة والتوريدات  -شريف محمد محمد الصعيدى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -عابدين  -باب اللوق  2ل رقم مح  -ش محمد صدقى  0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع أنواع الريسيفر وجميع  المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 3الفئة 
 

314109االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951999 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

10/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 30253تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  425

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والبحرية وأعمال المسح والتصوير الفوتوغرافي  - 3لفئة ا

والتصوير السينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

واإلشارة والتحقق من ) اإلشراف( وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم وأجهزة وأدوات 

يم والسيطرة على الكهرباء،أجهزة لتسجيل ونقل أو أدارة وتحول وتحويل وتجميع وتنظ

استنساخ الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، 

األقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمي، أنظمة 

الحاسبة ومعدات األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، أجهزة تسجيل النقد والماكينات 

معالجة البيانات وأجهزة الحاسوب، الحاسوب، برامج الحاسوب، أجهزة إطفاء الحرائق، 

برامج الحاسوب واألجهزة النقالة واألجهزة اإللكترونية المحمولة لنقل وتخزين وتعديل 

وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت وبيانات الفيديو بما في ذلك ما يستعمل 

ق شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت منها عن طري

اإللكترونية وقطع الغيار االلكترونية والميكانيكية ولوازمها، أجهزة الحاسوب اللوحية 

وأجهزة القراءة االلكترونية ومشغالت الصوت والفيديو وأجهزة التنظيم اإللكترونية 

صية وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع الشخصية وأجهزة المساعدات الرقمية الشخ

وقطع الغيار االلكترونية والميكانيكية ولوازمها، أجهزة الحاسوب الطرفية، أجهزة 

المراقبة وأجهزة العرض واألسالك والكابالت وأجهزة المودم والطابعات ومحركات 

الت األقراص والمحوالت الصغيرة وبطاقات المحوالت وموصالت الكابالت والموص

التي تدخل في المكونات موصالت الطاقة الكهربائية ومحطات اإلرساء والمحركات، 

شواحن البطاريات وحزم البطارية، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة، 

والسماعات والميكروفونات وسماعات الرأس، وصناديق وأغطية وحامالت أجهزة 

لنقالة والمحمولة التي تستعمل لنقل الحاسوب الصناديق وأغطية وحامالت األجهزة ا

وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والمسموعات والصوتيات 

الفيديوية والبيانية بما في ذلك التي تعمل منها عن طريق شبكات الحاسوب العالمية 

وأجهزة الحاسوب اللوحية والقارئات اإللكترونية ومشغالت أجهزة الصوت والفيديو 

منظمات الشخصية اإللكترونية واألجهزة المساعدة الرقمية الشخصية وأجهزة وأجهزة 

النظام العالمي لتحديد المواقع وأجهزة لعرض المواد المنشورة إلكترونيا ويشمل ذلك 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

الكتب والمجالت والصحف والجرائد والمجالت المتخصصة وأجهزة عرض الوسائط 

كترونية المحمولة واليدوية وأجهزة المتعددة، أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإلل

الحاسوب، محطات لمعالجة مدفوعات بطاقات االئتمان إلكترونيا، أجهزة معالجة الدفع 

، محطات BSBاإللكتروني، محطة الدفع اإللكترونية، محوالت الطاقة، وكابالت 

 اإلرساء اإللكترونية، شواحن البطاريات، الموصالت الكهربائية واألسالك والكابالت

والمحوالت الصغيرة وأجهزة التحكم عن بعد الالسلكية لألجهزة اإللكترونية والمحمولة، 

سماعات الرأس و سماعات األذن، وبرامج مزامنة البيانات وبرامج أدوات تطوير 

التطبيقات ألجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة، برامج الحاسوب الخاصة بكتابة 

اج وترميز ) تشفير ( وفك الترميز ) التشفير ( وتنزيل وبث واستالم وتعديل واستخر

وعرض وتخزين وتنظيم النص والرسومات والصور والمنشورات اإللكترونية، 

المنشورات اإللكترونية المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة ألصحاب األعمال الصغيرة 

لة مسبقا والمتسوقين، المحتويات السمعية والسمعية البصرية القابلة للتنزيل والمسج

والمعلومات والتعليقات، الكتب اإللكترونية القابلة للتنزيل والمجالت والدوريات 

والنشرات اإلخبارية والصحف والمجالت وغيرها من المطبوعات، المنشورات 

اإللكترونية القابلة للتحميل ذات الطبيعة الخيالية وغير الخيالية والكوميديا وشاشات 

سوب واالتصاالت، األفالم القابلة للتنزيل واألفالم التي العرض عن طريق شبكات الحا

تعرض القصص الخيالية وغير الخيالية المقدمة عن طريق شبكات الحاسوب 

واالتصاالت، قوالب قابلة للتنزيل لتصميم الكتب والقصص القصيرة والقصص 

ج المصورة والسيناريوهات والصور الكاريكاتيرية وملفات الصوت والفيديو، وبرام

لجمع البيانات والمعلومات وتحريرها وتنظيمها وتعديلها ووضع عالمات عليها ونقلها 

وتخزين وتبادل البيانات والمعلومات، الكتب السمعية القابل للتنزيل والملفات الصوتية 

الرقمية، البرامج في مجال إرسال وعرض النص والصورة والصوت برامج إدارة 

على الحروف، برامج التعرف على الصوت برامج  قواعد البيانات، برامج التعرف

البريد اإللكتروني والمراسلة، برامج حاسوبية للوصول إلى قواعد البيانات على شبكة 

اإلنترنت وتصفحها والبحث فيها، لوحات اإلعالنات اإللكترونية، برامج مزامنة 

لع المذكورة البيانات، برامج تطوير التطبيقات، قطع الغيار والتجهيزات لجميع الس

أعاله، ماسحات أشرطة الترميز، برنامج برامج الكترونية بما في ذلك أدوات تطوير 

البرامج التفاعلية وبيئة وقت التشغيل المستخدمة إلنشاء وتطوير تطبيقات البرامج لتوفير 

الوصول إلى الشركات واألعمال التجارية ومؤسسات التسلية والحكومة المحلية 

مات بين الحكومية والتعليم والمعلومات وبيانات المنظمات غير والمركزية والمنظ

الربحية والنظم التي تستخدم اإلنترنت وتستخدم تقنيات الشبكات األخرى، أجهزة 

وأدوات الستنساخ الصوت أو الصور أو البيانات، أجهزة وأدوات التلفزيون، األجهزة 

الفيديو وأجهزة التلفزيون اإللكترونية التفاعلية على شكل الكاميرات وكاميرات 

والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة 

الحاسوب وأجهزة تحديد المواقع العالمية وقارئات الكتب اإللكترونية، وحدات التحكم 

عن بعد ألي من السلع المذكورة أعاله، أجهزة التنظيف الخاصة ببيانات وسائط اإلعالم 

مغناطيسي أو البصري، أجهزة التنظيف لالستخدام مع أجهزة تسجيل أو استنساخ ال

الصوت والفيديو أو البيانات، خطوط تزويد الطاقة الكهربائية، المحوالت، شوا حن 

البطاريات، بطاريات، الصناديق والخزائن المصممة لتخزين بيانات وسائط اإلعالم 

عالم المغناطيسي أو البصري وأقراص المغناطيسي أو البصري، بيانات وسائط اإل

التسجيل، تسجيالت صوتية، تسجيالت فيديوية، أفالم سينمائية، األفالم أو الشرائح 

الفوتوغرافية المكشوفة، برامج حاسوب مسجلة مسبقا، برامج حاسوب مسجلة مسبقا 
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غيار لالستخدام مع األجهزة االلكترونية التفاعلية وأجهزة اللعب أو التسلية، قطع ال

والتجهيزات الالزمة لجميع السلع المذكورة أعاله، البرامج وبرامج الحاسوب ومنتجات 

البرامج وأنظمة تشغيل البرامج وبرامج الحاسوب ما عدا أدوات تطوير البرامج 

التفاعلية وبيئة وقت التشغيل المستخدمة في إعداد وتطوير تطبيقات البرامج لتوفير 

ال التجارية ومؤسسات الترفيه والحكومة المحلية الوصول إلى الشركات واألعم

والمركزية والمنظمات بين الحكومية والتعليم والمعلومات وبيانات المنظمات غير 

الربحية والنظم التي تستخدم اإلنترنت وتستخدم تقنيات الشبكات األخرى، أجهزة 

وبرامج الحاسوب الحاسوب واألجزاء التشغيلية الحاسوبية والبرامج الثابتة للكمبيوتر 

والحواسيب الصغيرة وأجهزة الحاسوب الطرفية والطابعات واللوازم الطرفية لألجهزة 

والشاشات ووحدات العرض المرئي ولوحات المفاتيح، أجهزة تخزين البيانات 

واألقراص والمحركات المغناطيسية والبصرية ومحركات األشرطة، األجهزة 

اصة بالكلمات ومعالجة البيانات والصور وجمع والمنتجات والبرمجيات والبرامج الخ

المعلومات واإلدارة والعرض والرقابة وقواعد البيانات وإدارة قواعد البيانات 

والتصميمات بمساعدة الحاسوب وإدارة العمل واالتصاالت السلكية والالسلكية 

لة وإدارة واالتصاالت الرقمية واإلذاعة والتلفزيون االتصاالت وإدارة الشبكات والمراس

تطبيقات الوسائط المتعددة والعرض والرقابة، أسالك الكهرباء وشواحن الطاقة، أجهزة 

شحن البطاريات لألجهزة اإللكترونية النقالة والمحمولة باليد، والطابعات والموصالت 

الكهربائية، الصوتية واألسالك والطابعات، الصناديق واألغطية والمناصب ) الحوامل ( 

لبالستيكية ) الرقائق( والسماعات واإلكسسوارات والشاشات والطابعات والشرائط ا

وأجهزة العرض ولوحات المفاتيح لألجهزة اإللكترونية المحمولة، أقراص الحاسوب 

الفارغة، وسائط التخزين الرقمية الفارغة، وسائط التخزين اإللكترونية الفارغة، 

الت الحاسبة، صناديق الكاميرات، البطاقات الذكية الفارغة، كابالت الحاسوب، اآل

حوامل الكاميرات، فئران الحاسوب، أجهزة التوجيه ونقاط وصل شبكات الحاسوب، 

إكسسوارات الحاسوب بما في ذلك موصالت الحاسوب لكابالت الحاسوب الخارجية 

، قارئات بطاقات BSBو موصالت  BSB-SBBSعلى شكل فتحات توصيل سريعة 

ا في ذلك أجهزة العرض الصوتية ومكبرات الصوت، الفالش، أجهزة العرض بم

، محركات األقراص الفيديوية الرقمية  DVDومحفزات األقراص الفيديوية الرقمية 

DVD وملحقات الحاسوب على شكل بطاقات السلكية، مشغالت الوسائط، مكونات ،

ئط مشغالت الوسائط ولوازمها بما في ذلك األغطية الواقية وصناديق مشغالت الوسا

المحمولة وأجهزة الشحن والكابالت الكهربائية وكابالت الطاقة، المكونات والملحقات 

االلكترونيات الفيديوية بما في ذلك كابالت الكهرباء والطاقة وأجهزة الشحن والمكونات 

اإللكترونية الرقمية وملحقاتها بما في ذلك الحافظات وصناديق الحمل والشرائط 

لمعروفة باسم )الرقائق الجلدية ( لتغطية وتوفير حاجز ضد الخدش البالستيكية المجهزة ا

أو لتأمين الحماية المصممة خصيصا ألجهزة الحاسوب ومشغالت الصوت الرقمية 

والهواتف المحمولة وأجهزة المساعدة  PC9ومشغالت الوسائط الرقمية، ومشغالت 

سوارات الخاصة بها على الرقمية الشخصية، االلكترونيات الفيديوية والمكونات واإلكس

شكل كوابل ومحوالت وشواحن بطاريات واألجهزة الطرفية، وإبر الكتابة على األجهزة 

، كوابل الفيديو، كوابل التوصيل، الكوابل الكهربائية وكوابل BSBاللوحية وكوابل

، وأجهزة تخزين الحاسوب والذاكرة بما في ذلك  BSBالطاقة، المحوالت، أجهزة 

 BSBوبطاقات تخزين  BSBالفالش الفارغة ومحركات أقراص  محركات أقراص

الرقمية وقارئات البطاقات، مكونات الطابعات وملحقاتها بما في ذلك الكوابل، الكتب 

اإللكترونية، برامج حاسوبية للوصول إلى األفالم والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو 
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ية والمسموعة القابلة للتنزيل والموسيقى، المحتويات السمعية والبصرية والمرئ

والمتوفرة عبر شبكات الحاسوب واالتصاالت التي تعرض األفالم والبرامج التلفزيونية 

ومقاطع الفيديو والموسيقى، الملفات الصوتية الرقمية القابلة للتنزيل و تتضمن الموسيقى 

لعاب واألخبار والكلمة الصوتية والمنطوقة، برمجيات ألعاب الحاسوب، برامج ا

الحاسوب، برامج األلعاب، برامج األلعاب التفاعلية، برمجيات األلعاب التفاعلية. برامج 

تطبيقات الحاسوب لألجهزة المحمولة ومتصفحات اإلنترنت وصناديق فك التشفير 

والقارئات اإللكترونية وأجهزة الحاسوب اللوحية بما في ذلك برامج ألعاب الفيديو 

العامة للتسوق ومقارنة المنتجات والترفيه واألخبار وإدارة وتطبيقات برامج الفائدة 

المهام واإلدارة الشخصية والموسيقى وأشرطة الفيديو، أدوات تطوير البرامج 

الحاسوبية، قطع الغيار والتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله ولوازمها، الهواتف 

ات االستقبال التلفزيوني، والهواتف المحمولة والهواتف الفيديوية والكاميرات، شاش

أجهزة االستقبال التلفزيونية وأجهزة اإلرسال التلفزيونية، أجهزة التحكم عن بُعد ألجهزة 

االستقبال التلفزيوني، المفكرات اإللكترونية، حامالت البيانات المغناطيسية، أجهزة 

سوب والبرامج استقبال الراديو، أجهزة اإلذاعة بالراديو، كاميرات الفيديو، أجهزة الحا

وبرامج الحاسوب والبرامج الثابتة، بما في ذلك برمجيات أنظمة التشغيل وبرامج تزامن 

البيانات على شكل برامج أدوات تطوير التطبيقات للحواسيب الشخصية والمحمولة 

واألجهزة اإللكترونية الرقمية المتنقلة، وبرامج إدارة األنظمة الهاتفية والهواتف 

اتف الذكية وبرامج الحاسوبات اللوحية، برامج وأجهزة استرجاع المحمولة والهو

المعلومات المستندة إلى الهاتف، برامج إعادة توجيه الرسائل، برامج تطبيقات الحاسوب 

للهواتف النقالة والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تحتوي على وظائف الهاتف 

لحاسوب المدمجة للهواتف النقالة المحمول، برامج تطبيقات الحاسوب وتطبيقات ا

والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية بما في ذلك البرامج التي تمكن من عملية مشاركة 

الصور وأشرطة الفيديو المصورة بالكاميرات على الهواتف المحمولة والهواتف الذكية 

، واألجهزة اللوحية في وسائط اإلعالم االجتماعية ألغراض الشبكات االجتماعية

البرامج الحاسوبية للوصول إلى قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت وتصفحها والبحث 

فيها، وأجهزة وبرامج الحاسوب التي تقوم بتوفير اتصال هاتفي متكامل بشبكات 

المعلومات العالمية المحوسبة، قطع غيار ولوازم األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة 

م الهواتف النقالة والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي والنقالة، قطع غيار ولواز

تكون على شكل أغطية وصناديق وصناديق مصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد 

واألغطية المصنوعة من القماش أو المواد النسيجية والبطاريات والبطاريات القابلة 

ة وكوابل البيانات إلعادة الشحن وأجهزة الشحن وأجهزة شحن البطاريات الكهربائي

وكوابل الطاقة وسماعات الرأس وسماعات الرأس) الستيريو( و مكبرات الصوت 

)الستيريو( وسماعات الرأس داخل األذن ومكبرات الصوت ) الستيريو( ومكبرات 

الصوت السمعية ومكبرات الصوت داخل المنزل وسماعات الرأس ألجهزة االتصاالت 

ريو الشخصية، الميكروفونات، أجهزة الصوت الخاصة الالسلكية، أجهزة مكبرات الستي

بالسيارات، أجهزة توصيل وشحن األجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة والنقالة، 

كتيبات المستخدم التي تقرأ إلكترونيا أو القابلة للقراءة آليا أو القابلة للقراءة باستخدام 

مع جميع السلع المذكورة أعاله، الحاسب اآللي الستخدامها ويتم بيعها كوحدة واحدة 

قطع الغيار والتجهيزات الالزمة لجميع السلع المذكورة أعاله، البرامج القابلة للتنزيل 

الالزمة للوصول إلى تطبيقات الحاسوب وإدارتها عبر شبكة حاسوبية عالمية، برامج 

فير التعرف على الحروف، والبريد اإللكتروني وبرامج المراسلة، صناديق فك التش

 دون غيرها. 3والواردة بالفئة 
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وغيرها 031461العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

95/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة طبقا لقوانين والية نيفادا شركه أمريكية مؤسس -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -30253واشنطن ’ تيرى افىنو ان , سياتل  425

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والقابلة للنقل لبث وحفظ وتنظيم ودمج  - 3الفئة 

مراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات )التالعب( وتسجيل و

المتضمنة عبر شبكات حاسوب عالمية وشبكات السلكية وشبكات االتصاالت 

اإللكترونية، األجهزة األلكترونية متعددة االستعماالت لبث وحفظ وعرض وتنزيل 

عدات المعلومات المتعلقة بعمليات الشراء المحتملة عبر شبكات حاسوب عالمية، المسا

(، سالسل المفاتيح االلكترونية، قارئات )رمز التشفير( CDAالرقمية الشخصية )

الباركود، ماسحات الباركود )رمز التشفير(، ماسحات ضوئية محمولة باليد، حماالت 

وحافظات وحقائب مخصصة لحمل االجهزة االلكترونية المحمولة باليد والقابلة للنقل، 

ونية المحمولة باليد والقابلة للنقل، البطاريات وشواحن أغطية واقية لالجهزة االلكتر

البطاريات لالستعمال كمصادر طاقة خارجية لالجهزة االلكترونية المحمولة باليد، 

بطاريات قابلة العادة للشحن متكاملة مع غطاء وقاية أو علبة مع موصل كهربائي 

شحن لالجهزة االلكترونية لالستعمال مع االجهزة االلكترونية المحمولة باليد، محطات 

المحمولة باليد، برامج الحاسوب لبث وحفظ وتنظيم ودمج )التالعب( وتسجيل ومراجعة 

النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات المتضمنة عبر شبكات حاسوب عالمية 

وشبكات السلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية، برامج الحاسوب لدعم المحتوى 

ها من البيانات ليتم تنزيلها والوصول اليها عبر حاسوب أو غيرها من والنصوص وغير

أجهزة المستهلك االلكترونية القابلة للنقل بما فيها االجهزة متعددة الوسائط، برامج 

الحاسوب المستخدمة للتعرف على الصوت، برامج الحاسوب لتحويل المحادثة الى 

ثة، برامج الحاسوب المستخدمة نصوص، برامج الحاسوب لتحويل النصوص الى محاد

للتعامل مع االوامر الصوتية وانشاء ردود صوتية على االوامر الصوتية، برامج 

الحاسوب المستخدمة لالمالء، برامج الحاسوب لدعم االتصاالت بما فيها تنظيم المواعيد 

والمذكرات والمناسبات على رزنامة الكترونية، معدات التوزيع اإللكتروني، اجهزة 

لكترونية قابلة للنقل الستقبال وبث وقراءة النصوص والصور والصوت عبر االتصال ا

بشبكة انترنت السلكية، وحدات التحكم عن بعد الجهزة التسجيل، مشغالت سمعية 

رقمية، مسجالت سمعية، مشغالت فيديو رقمية، معدات قابلة للنقل لتسجيل وبث واعادة 
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لتسجيل وبث واعادة انتاج الفيديوهات، معدات انتاج الموسيقى، معدات قابلة للنقل 

اخرى لتسجيل وبث واعادة انتاج الفيديوهات، اجهزة ارسال واستقبال التلفزيون 

والراديو، وحدات التحكم االلكترونية، وحدات التحكم االلكترونية لنقل ردود الفعل 

التحكم عن  الحسية وبالتحديد االصوات واالرتجاجات التي يحس بها المستخدم، وحدات

بعد لالجهزة االلكترونية المحمولة والقابلة للنقل والحواسيب، برامج حاسوب للنشر 

االلكتروني وعلى الحاسوب، أجزاء وقطع غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة 

 سابقاً.
 

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

وغيرها  034037بالعالمة 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954412 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 21

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

وغيرها 149400العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5954492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا  -شركة العربى للتجارة والصناعة ش.م.م  

 لقوانين جمهورية مصر العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -قسم الحماليه   -شارع جوهر القائد 21

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

وغيرها  771314االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5942039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/59/1520 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين :  -اس ايه ارمسترونج ليميتد 

 دولة كندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا - 9بي  1ال  2بيرتراند افينيو سكاربورف , اونتاريوم , ام  19

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

والتحكم فيها النظمة الضخ وهى انظمة التحكم انظمة متكاملة الدارة السوائل  - 3الفئة 

االلكترونية للمضخات والمبادالت الحرارية والصمامات وخزانات التمدد ومزيالت 

الهواء ولوحات التحكم والقاعدة والدعامات واالنابيب واالسالك والمرفقات التى تعمل 

 3م بالفئة رقم على ضبط معدالت التدفق والضغط ودرجة الحرارة من السوائل فى النظا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5943124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/54/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

منشأة فردية  تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر  -شركة سيراج لإلضاءه 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع بيروت  90

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير   - 3الفئة 

الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات الوزن والقياس 

رة والمراقبة )االشراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل واالشا

اوتكثيف او تنظيم او التحكم بالطاقة الكهربائية اجهزة التسجيل او ارسال او نسخ 

الصوت او الصور حامالت بيانات مغناطيسية اقراص التسجيل ماكنات بيع الية واليات 

االت تسجيل النقد االالت حاسبة معدات واجهزة حاسوبية لالجهزة التى تعمل بقطع النقد 

 دون غيرها  3لمعالجة البيانات اجهزة اخماد النيران وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق  205فيال 

 القاهرة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -م اى للتصنيع( )او ا -أسامة يوسف محمد النحاس وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -المنطقة الصناعية )ب،ج( مدينة العبور  -بلوك المحاجر  24القطعة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على  -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -)او ام اى للتصنيع(  -أسامة يوسف محمد النحاس وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -المنطقة الصناعية )ب،ج( مدينة العبور  -بلوك المحاجر  24القطعة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 53جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فردي   -طارق سعيد مصطفي سليمان  -سمارت تكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -مساكن شيراتون  -مساكن االديب علي ادهم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3بالفئة رقم  جميع المنتجات الواردة - 3الفئة 
 

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

فى الوضع العادى   Wدبليو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة  -لميتد ’ نولويجى كو شنتشن  رومان تك

 الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مقاطعة لونغ قانغ ’ بانتيان ’ جانجتو ’ فينجميناو اندستريال بارك ’ المبنى ج ’  4الدور 

   520213الصين  -شنتشن ’ 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

لبيانات وبالتحديد المقرنات سماعات بطاقات ذكية )بطاقات معدات معالجة ا - 3الفئة 

الدوائر المتكاملة( قارئات البطاقات االلكترونية قارئات بطاقات الفالش اجهزة الراديو 

السماعات وسماعات الرأس خزانات مكبر الصوت بطاريات شواحن بطاريات بالفئة 

  3رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -جانجزهويو هواديو نتوورك تكنولوجى كومبانى ليمتيد 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ بانيو ديستريكت ’ ى ار دى ان د 1وانبو  23’ #واندا بالزا ’  2 -اف تاور بى  14

 الصين -جانجزهويو 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج ألعاب الكمبيوتر قابلة للتنزيل عبر االنترنت )برمجيات(، برامج العاب  - 3الفئة 

كمبيوتر، برنامج كمبيوتر تفاعلي، برامج العاب الكمبيوتر التفاعلي، وبرامج الترفيه 

ع أجهزة الكمبيوتر، تطبيقات الهاتف المحمول، تطبيقات برامج التفاعلي لالستخدام م

الكمبيوتر قابلة للتحميل، وبرنامج مسجل لالستخدام مع األلعاب االلكترونية بجميع 

أنواعها، موسيقي وكتب ومجالت ومقاالت إخبارية ومجلدات في مجال الترفيه 

قي و األفالم والرسوم واأللعاب قابلة للتحميل، ملفات صور قابلة للتحميل للموسي

المتحركة والعروض الواقعية والصور الرقمية والعاب الكمبيوتر والعاب الهاتف 

المحمول، أجهزة الدفع االلكتروني، أجهزة التسجيل الوقت، سماعات الواقع 

االفتراضي، أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة الساعات الذكية، النظارات الذكية، 

 3صالحة لالرتداء، أجهزة الكمبيوتر صالحة لالرتداء بالفئة رقم جهاز تعقب للنشاط 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاينياوسمارت لوجيستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كايمان  9522-2جراند كايمان كيه واى   042ب  -ث فلور ون كابيتال بالس ص فور

 ايالند

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 3الفئة 

شارة الفوتوغرافى والسينمائى واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واال

أجهزة وأدوات لوصل او فتح او تحويل او  -والمراقبة ) االشراف ( واإلنقاذ والتعليم 

أجهزة تسجيل او ارسال او نسخ  -تكثيف او تنظيم او التحكم في الطاقة الكهربائية 

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

آليات لألجهزة التي تعمل  -ها من وسائط التسجيل الرقمية أقراص فيديوية رقمية وغير

أجهزة  -معدات معالجة البيانات  -آالت حاسبة  -آالت تسجيل النقد  -بقطع النقد 

  3أجهزة إطفاء الحرائق بالفئة  -برامج كمبيوتر  -الكمبيوتر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925593 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاينياو سمارت لوجستكس هولدينج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 9522-2، جراند كايمان ، كيه واى  042ب  -فورث فلور ون كابيتال بالس ص 

 كايمان ايالند

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير االجهزة   - 3الفئة 

الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن والقياس االشارة 

والمراقبة )االشراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل او تكثيف 

ة اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت او او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائي

الصور حامالت بيانات مغناطيسية اقراص تسجيل اقراص مدمجة اقراص فيديوية 

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

وتر تسجيل النقد االت حاسبة معدات معالجة البيانات اجهزة الكمبيوتر برامج كمبي

 دون غيرها 3اجهزة اطفاء الحرائق الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  في والية ديالوير  -بامبيرنيكيل اسوشيتس , ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

. الواليات المتحدة  49212اس او. جيير رود اس تي. لويس. ميسوري  9495

 االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاقات الوالء و بطاقات الحوافز و بطاقات المكافآت و بطاقات الهدايا  - 3الفئة 

المدرجة علي  المشفرة مغناطيسيا التي يمكن استردادها او استخدامها لشراء المواد

القائمة و تطبيقات الهواتف النقالة القابلة للتحميل لطلب الطعام و كافة البضائع الواردة 

 دون غيرها  3بالفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  ذات مسئوليه  -ال تى دى  -يشن تكنولوجى كو شركة زهيجيانج جولى انفورم

 محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هانجزوا   -جونجشو  ديستريكت  -# اكسيانجماو  رود 1 -بيلدينج   2 -اف ان او  9 

 الجمهورية الصينية  -زهيجيانج بروفينس   - 925555

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر يمكن تحميلهم اجهزة وادوات مساحة رقاقة بايولوجية معدات  - 3الفئة 

للتعر على الوجه ادوات قياس اوتوماتيكية بطاقات بيانية الكترونية للبضائع نظارات 

)بصرية ( بطاريات كهربائية برامج للهوات النقالة يمكن تحميلها ساعات ذكية )معالجة 

ت(منشورات الكترونية قابلة للتنزيل برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة للتنزيل( بيانا

اشرطة المغناطيسية اجهزة عرض الشرائح مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائى) 

اسالك وكابالت( رقائق كهربائية اجهزة كهربائية لمنع السرقة ادوات مالحية بالفئة رقم 

3 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    5925223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة  -شينزهن ترانسكشان تكنولوجى ليميتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زهن باى ايكو تكنولوجى بارك ، شين 3اف ، بوينت بى بيلدينج ، ان او  19،  59غرفه 

 بويهاى ستريت ، ناشان ديستريكت ، شينزهن سيتى ، الصين

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواتف المحمولة بطاريات كهربائيه اجهزة شحن للبطاريات الكهربائية كبائن  - 3الفئة 

زة ذاكرة لمكبرات الصوت اجهزة حره اليدين للهواتف وصالت للخطوط الكهربائيه اجه

 3للكمبيوتر سماعات الرأس شاشات الفيديو كاميرات )التصوير الفوتوغرافى( بالفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ا جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ثان الزقازيق   -القومية   -ش المستشار محمد نجيب  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3البطاريات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ثان الزقازيق  -القومية    -ش المستشار محمد نجيب  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3دة بالفئة رقم البطاريات الوار - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ومية ثان الزقازيق الشرقيهش المستشار محمد نجيب الق 1

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3البطاريات فئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى وعن كلمة بطارية باللغتين كال على 

حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمة تأسست وقائمة   طبقا لقوانين واليه ديالوير   -شركة ديكسكوم انك 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 31212سى ايه  -سيكيونس درايف سان دياجو  4945

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الكمبيوتر واالجهزة المستخدمة فى الحصول على البيانات الطبيه  - 3الفئة 

والفيزيولوجيه والتقاطها ومعالجتها وعرضها ونقلها وتخزينها التى تم الحصول عليها 

  3من اجهزة االستشعار التى يتم زرعها او ادخالها فى الجسم البشرى بالفئة رقم 
 

16197710العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصرية شركة مسا -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( قطاع ه محافظة  20 - 24المنطقة الصناعية االولي الطع ارقام )  -الصالحية الجديدة 

 الشرقىة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3بطاريات السيارات فئة  - 3الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    5922242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -ال تى دى  -تسينغهوا  يونيجروب  كو 

 لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لوجى اكستشنش سنتر (اوتسايد  ذا  ايست تسينغهوا انترناشيونال تكنو -ذا  فلور  25)

بكين  -هايديان ديستركه  -شوانغتشينغ رود  -جيت اوف تسينغهوا يونيفرسيتى 

 الصين  - 255504

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة معالجة البيانات ,ذاكرة الحاسوب ,برامج كمبيوتر ,مسجلة ,شبه  - 3الفئة 

لة( ,دارات متكاملة ، ادوات مالحية ,الهواتف النقالة موصالت , رقائق _ )دارات متكام

  3, معدات شبكة االتصاالت , أجهزة راديو , بطاريات كهربائية بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -صن رايز للتجاره  -حسام  الدين سيد احمد محمد سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الموسكى القاهرة 9الدور الثانى بعد االرضى شقه   -ش ممتاز من ش محمد على 9

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3رات محمول وارد بالفئة اكسسوا - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

51/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة مؤلفة وقائمة  -شينزهين تايمز اينوفيشن تكنولوجى كو .، ال تى دى 

 طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، واينليد ، فادا رود ، بانتيان ستريت ، لونججان ديستريكت  9/اف بيلدينج 4، 9رووم  

 ، شينزهين سيتى ، جوانجدونج بروفينس ، الصين 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة ملحقة بالحاسوب اغطية للحاسبات االلية اللوحية محركات اقراص  - 3الفئة 

BSB هزة لمعالجة البيانات( عدادات الخطى الهواتف الذكية افالم حماية قارنات )اج

ووقاية مالئمة للهواتف الخلوية اغطية للهواتف الذكية علب للهواتف الذكية سماعات 

الواقع االفتراضى مكبرات الصوت خزائن لمكبرات الصوت سماعات الرأس كاميرات 

لسيلفى( مالئمة لالستخدام التصوير الحرارى اجهزة ضبط الصوت عصا التصوير )ا

 BSBمع التليفونات الخلوية النظارات الذكية الساعات الذكية معدات مالحية كابالت 

للهواتف الخلوية حوامل التليفونات لالستخدام فى السيارة محوالت الطاقة ) بطاريات 

قابلة العادة الشحن( شواحن البطاريات شواحن السلكية للهواتف الذكية البطاريات 

لكهربائية اجهزة عرض صغيرة )بروجيكتور( اجهزة التحكم عن بعد باجهزة العرض ا

حوامل مالئمة للهواتف المحمولة عدسات الجهزة التصوير الفوتوغرافى مبرادات 

( اجهزة تحكم عن بعد لالغراض المنزلية مشغالت PCBوحدات المعالجة المركزية )

احن بطاريات لالستخدام فى المركبات الوسائط المتعددة المحمولة االت قطع الخط شو

 3محاور شبكات الحاسب االلى )محوالت وموجهات( كابالت الصوت الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

1179033العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة المصريه العالمية لالستثمارات ش.م.م  بنظام المناطق الحرة العامة باالسكندرية 

  32لسنة  0وفقا للقانون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -العامريه   -المنطقة الحرة العامة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات المالحية والمساحية واجهزة وادوات قياس الوزن والقياس  - 3الفئة 

  3واالشارة والمراقبة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للسيارات  ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -االوتوستيراد   -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

دوات قياس الوزن والقياس االجهزة واالدوات المالحيه والمساحيه واجهزة وا - 3الفئة 

 واالشاره والمراقبه
 

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

الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359دد ع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -االوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الوزن والقياس االجهزة واالدوات المالحيه والمساحيه واجهزة وادوات قياس  - 3الفئة 

 3واالشاره والمراقبه بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين بربادوس شركة محدودة  -ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة   -بربادوس  -ميشيل   -اس تي  -بيشوب س كورت هيلل  -إيرين كورت 

 المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ووسائل علمية، مالحية بحرية، مسحية، فوتوغرافية، سينمائية،  - 3الفئة 

، قياسية، إشارية، فحصية )إشراف(، منقذة للحياة، وتعليمية؛ أجهزة بصرية، وزنية

ووسائل لتوصيل، تبديل، تحويل، تكديس، تنظيم، أو التحكم في الكهرباء؛ أجهزة 

لتسجيل، إرسال، أو نسخ األصوات أو الصور؛ ناقالت بيانات ممغنطة، أقراص 

ى؛ آليات ووسائط تسجيل رقمية أخر DVDتسجيل؛ أقراص مضغوطة، أقراص 

ألجهزة تعمل بالعملة؛ آالت تسجيل نقدية؛ آالت حاسبة؛ آالت معالجة بيانات؛ حواسيب؛ 

آالت تسجيل نقدية؛ آالت حاسبة؛ آالت وحواسيب معالجة بيانات؛ برمجيات 

حاسوبية؛أجهزة إلخماد الحرائق؛ أجهزة وحواسيب معالجة البيانات؛ برمجيات حاسوبية 

ث يتم تصميم وتهيئة وبيع جميع ما سبق بشكل محدد ومكونات مادية حاسوبية، حي

وفريد لالستخدام في مجال المحركات المزودة بمحرك وأجزاء منها؛ مركبات طيران 

؛ SCSوأجزاء منها؛ مركبات بحرية وأجزاء منها؛ أجهزة السلكية؛ وسائل تنقل عبر 

خاص أجهزة تلفزيون؛ بطاريات، وصالت كهربائية، ويستثنى من ذلك على نحو 

برمجيات تطوير التطبيقات ذات الغرض العام؛ برمجيات إدارة قواعد بيانات ذات 

غرض عام؛ وحدات تحكم إلكترونية في السرعة واالتجاه خاصة بالمركبات؛ مؤقتات 

إشعال؛ أجهزة تشخيصية؛ محوالت عكس عالية الجهد، محوالت تيار مباشر إلى تيار 

أنظمة إدارة بطاريات، محوالت عكس بجهد مباشر، شواحن على متن وسائل النقال، 

فولت، وحدات نمطية للتحكم  40فوت، محوالت تيار مباشر إلى تيار مباشر بجهد  40

في محرك الجازولين، وحدات نمطية للتحكم في محركات الديزل، وحدات تحكم نمطية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

ات الحقة للمعالجة، وحدات تحكم نمطية محلية خاصة بالملحقات الكهربائية، مستشعر

  3ضغط، مستشعرات أو مشغالت إلكترونية ذكية، بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ى دى .شركة ذات مسئولية محدودة شينزين شاين شينغ شانغ تكنولوجى كو . ال ت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، غوانغ هوي تكنولوجى بارك مين  2يونيت  1تى اتش فلوور بيلدينج  4،452نمبر 

كينغ روود لونغ هوا ستريت لونغ هوا ديستريكت شينزين غوانغدونغ الصين زيب 

:520555 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مالحية،األجهزةاإللكترونية الرقميةالمحمولة واجهزة التسجيل والتنظيم أدوات  - 3الفئة 

واالرسال والتالعب ومراجعة النصوص والبيانات والصوروالملفات الصوتية، مكبرات 

صوت، مسجالت الفيديوللسيارة، مشغالت األقراص الفيديوية الرقمية، مشغالت وسائط 

ت الكهربائية،مكبرات الصوت محمولة، أوعية بطاريات، أجهزة شحن البطاريا

الالسلكية، سماعات السلكية، ذاكرةالوصول العشوائي)الرامات خاصة بالكمبيوتر(، 

، شواحن BSBأجهزة شحن البطاريات،شاحن بطاريةالهاتف الخليوي، وصالت

السيارات المخصصة للهواتف المحمولة، الساعات الذكية )ادوات القياس(، هاتف 

شاشات فيديو مخصصة لالطفال، أجهزةالكمبيوتراللوحي  خليوي، الهواتف الذكية،

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 3وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كية شركة مساهمة امري -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34952اليتون افينيو ، بالو التو ، سي ايه 252

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة  - 3الفئة 

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

والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، أجهزة 

وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل 

، أجهزة تحليل عمليّات الرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي 

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

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

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

دد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطاق الصوت والعِ 

والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل 

وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت 

الصوت والصور والبيانات، أجهزة  والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال

إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، األجراس، األقفال اإللكترونيّة، 

أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار 

وأجهزة االستشعار والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، 

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

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

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

ؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر أجهزة وِعدد للر

البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات 

اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة 

بة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراق

الحيوانات األليفة، قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها، برامج 

المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم 

ى الزائرين والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف عل

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

( التي تستخدمها األجهزة ACTSلتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت 

لتخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج والذي يتصل مع ا

(SDDS تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة )

( إلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة ACTبرمجة التطبيقات )

ير برامج الحاسوب ( تضم أدوات تطوSDDSباإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج )

( إلنشاء برامج وتطبيقات ACTوبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )

متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، 

برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة 

معلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، أجهزة قائمة بذاتها لل

برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم االلكتروني باآلالت، برامج 

الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت، 

د المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن، منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحدي

برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة 

((، برامج الحاسوب لإلستخدام في ToIلإلستخدام المتعلق بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

قلّة واآلالت المتنقلة تتبّع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكيّة والمركبات المست

((، األنظمة ToIلإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع 

اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة 

((، األجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها ToIاتيّة لألشياء بالشبكة المعلوم

التي توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السريّة، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، 

آالت التصوير القابلة لإلرتداء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة، 

رتداء على شكل النظارات الذكيّة، شاشات عرض الفيديو القابلة لحواسيب القابلة لإل

لإلرتداء، سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو 

وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى والواردة 

 دون غيرها. 3بالفئة
 

منح الطالب حق اسبقية  االشتراطات        :     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5990554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة االهرام للمشروبات  )شركة مساهمة مصرية (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 25 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 (25المنتجات الواردة بالفئة ) - 25الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -س )سويزرالند( انترناشونال جى ام بى اتش مايكل كور

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا’ مانو  4310’  20فيا كانتونال 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

جمع البيانات اجهزة استشعار يمكن ارتداؤها الغراض الصحة والعافية ل - 25الفئة 

البيومترية وايضا بما فى ذلك اجهزة المونيتور وشاشات العرض التى تباع باعتبارها 

 دون غيرها 25وحدة الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -د( انترناشونال جى ام بى اتش مايكل كورس )سويزرالن

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا’ مانو  4310’  20فيا كانتونال 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

ت اجهزة استشعار يمكن ارتداؤها الغراض الصحة والعافية لجمع البيانا - 25الفئة 

البيومترية وايضا بما فى ذلك اجهزة المونيتور وشاشات العرض التى تباع باعتبارها 

  25وحدة بالفئة رقم 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5941445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/21/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -راد والتصدير احمد سيد عبد السالم شلقامى  ك/د/س مصر الستي 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابو قر  -بملك / سيد عبد السالم شلقامى    -الفكرية شارع مصعب بن عمير 

 المنيا  -قاص 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25المستلزمات الطبية الخاصة باالسنان الواردة بالفئة رقم   - 25الفئة 
 

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

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع جعفر الصادق بجوارالمدرسة االنجليزيه   -أ جنوب االكاديمية   205 فيال

 القاهرة

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

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

ضع العادى الحروف في الو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -درسة االنجليزية بجوار الم -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  205فيال 

 القاهرة

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق -جنوب االكاديمية  -أ   205فيال 

 القاهرة

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25بالفئه جميع المنتجات الواردة  - 25الفئة 
 

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

وغيرها  303110العالمة مرتبطة بالعالمة   --الحروف واألرقام كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى  42

 القاهرة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

او درز الجروح واجهزة وادوات جراحيه وطبيه الواردة بالفئة مواد خياطة  - 25الفئة 

25 
 

وغيرها  376400االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بنظام المناطق الحرة  -ش .م.م   -ية لالستثمارات الشركة المصريه العالم

  32لسنة  0العامة باالسكندرية وفقا للقانون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -العامريه    -المنطقة الحرة العامة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25اجهزة وادوات جراحيه بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

ت        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    5990134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/52/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري  -فرد  -فيوتشر للمقاوالت والتوريدات   -سليمان سعيد سليمان عبد الصمد 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك / سعيد سليمان -ة القليوبي -القناطر الخيرية  -باسوس  -شارع المدرسة االبتدائية 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

وهى عبارة عن اللمبات والكشافات الليد والموفرة وأجهزة  22منتجات الفئة   - 22الفئة 

 االنارة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5945141 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/53/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -أحمد عصام سعد محمد شعبان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -حى الشرق  -بالدور الثالث مجمع السالم  9مدخل  41مكتب رقم 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

( وبصفة خاصة اللمبات الكهربائية والكشافات 22جميع منتجات الفئة ) - 22الفئة 

 (22الكهربائية واالسبوتات وأجهزة االنارة الكهربائية والنجف واألباليك الواردة بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5954411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاه21

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

وغيرها 01976العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة مساهمة مصرية وقائمة وفقا  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة21

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22ة جميع المنتجات الواردة بالفئ - 22الفئة 
 

وغيرها 01967العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5955351 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/50/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سئولية باالسهم شركة خاصة محدودة الم  -ايديال ستاندارد مينا هولدينج ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جيبر الطار -كاسماس سكوير  -انترناشيونال كوميرشال سنت   0/25

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع منتجات الفئة  - 22الفئة 
 

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

43674بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/55/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سعودى الجنسية  -فرد    -محمد بن صالحبن عبدهللا اليحياء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العربيه السعوديه  المملكه -القصيم  -بريده  - 2214ص.ب. رقم 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها وبالتحديد اجهزة التبريد  22جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 22الفئة 

 الهوائى والتكييف 
 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/55/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سعودى الجنسية  -فرد  -محمد بن صالح بن عبدهللا اليحياء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه  السعوديه  -القصيم -بريده  - 2214ص.ب. رقم 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها وبالتحديد اجهزه التبريد 22جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 22الفئة 

 22الهوائى والتكييف بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

ا لقوانين جمهورية شركة مساهمة تاسست وقائمة طبق  -شركة نوماك ايجيبت للطاقة 

 مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس  -شارع التسعين الشمالي  - 42مبنى  -الطابق الرابع  - 459مكتب رقم 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

تريد والتجفيف والتهوية اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو وال  - 22الفئة 

 22وامداد المياه واالغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  205فيال 

 القاهرة

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة اسباير كتارا للضيافة ذ.م.م  

 لقوانين دولة قطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، قطر، الدوحة25292ص.ب 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة اضاءه اللمبات االضواء الكهربائيه اللمبات الكهربائيه مشاعل  - 22الفئة 

 22االضاءه تجهيزات واجهزة االضاءه اجهزة مضيئه بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - PASام ايه جى للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  4 - 24وحدة  -الدور الرابع  - 4برج  -سيتى ستارز اكتوبر 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22البوتاجازات الوارده بالفئه   - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

لفة شركة ذات مسئوليه محدودة مؤ -تشيجيانغ بينيانج كار اكسسوريز  كو  ال تى دى 

 وقائمة طبقا لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تانجكسيا  تاون ، رويان ، ونتشو  سيتى ، تشيجيانغ  -ان دى رود  1فنجدوا  205رقم 

 بروفينس ، الصين

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

أضواء  اضواء للمركبات اضواء امامية للسيارات أجهزة اضاءة للمركبات - 22الفئة 

للسيارات بصيالت لمصابيح االشارات االرشاديه للمركيات اضواء للدراجات ناريه 

عاكسات للمركبات معدات مانعه لتوهج مصابيح المركبات ) لوازم لمبات( اضواء 

 22للدراجات الهوائيه مصابيح بالفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/59/1525 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لوانين  -ال ال سى  -تيكسترون ايرالند 

 واليه كنساس الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  42120كنساس  -إى باونى ويشتا  5055

 21 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها 21طائرات نفاثه لتطبيقات االمن العسكرى والداخلى بالفئة  - 21الفئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

188 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5992145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/54/1524 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة طبقا لقوانين تايوان   -ليمتد  -ستريال  كو كيندا رابر اند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تايوان  -شانجهاوا   -بوانالين جن   -جونجشان رود  - 2سكشن  244رقم 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات السيارات و اطارات عجالت المركبات و اغلفة خارجية لالطارات  - 21الفئة 

لمضغوطة اطارات داخليه لالطارات المنفوخة بالهواء و اطارات لعجالت المركبات و ا

 21االطارات الصلبه لعجالت المركبات و االطارات المنفوخة بالهواء بالفئة رقم  
 

 03743االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5944194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -اوتو باور لالستيراد والتصدير  -محمد مصطفى  محمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز ابوكيبر  -عمارة االيمان بملك نبيل محمد محمد ابراهيم  -شارع طريق كفر صقر 

 الشرقية -

 21 : المةــــــعات الـــفئ
 

 21قطع غيار السيارات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

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

التنازل عن   -  RG EPCOG A ET STWGDالبيانات الوصفية دويتشه اوتو باور   

الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5942040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/51/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منشأة فردية  -زكى جروب  -عمر محمد محمد زكى عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقيةال -مركز ابو كبير  -منشأة صالح ش المحلج بملك عبد هللا على السيد العطار 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21قطع غيار السيارات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

جمهورية  -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث  , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 موريشيوس

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

 170097االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5945393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/51/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة ار جى بى للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تبع تقسيم جمعيه السادات  915الدور االول علوى من العقار المقام على القطعه رقم 

طريق مصر  اسكندرية الصحراوى  10مدينة رواش بالمنطقة الصناعية االستثمارية ك 

 الجيزة -

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21قطع غيار الموتوسكالت الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

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

361793بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ارالمدرسة االنجيليزيه بجو -أ جنوب االكاديمية شارع جعفر الصادق  205فيال 

 القاهرة

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 21الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5925525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/50/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا الجنوبية  -ال جى اليكترونكس انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جمهورية كوريا 255 -212جو ، سيول ،  -دايرو ، يونجديونجيو  -، ييووى  210

 الجنوبية 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

ناقالت االمتعة  -المركبات الكهربائية  -المركبات الكهربية ذاتية الدفع  - 21 الفئة

عربات  -عربات التسوق المدفوعة باليد  -عربات االمتعة العاملة بمحركات  -للمركبات 

السيارات ذاتية القيادة الواردة  -مركبات النقل االوتوماتيكية  -الطعام العاملة بمحركات 

 هادون غير 21بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 يابانية محدودة تألفت وقائمة بموجب قوانين اليابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كن  -كاناجاوا   -يوكوهاما _ شى -كو  -كاناجاوا  -شو  -تاكارا  1رقم 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات و المركبات البرية و السيارات و المركبات المعده لغايات  - 21الفئة 

 غيرها دون  21للمشاركة المركبات المعدة للتأجير الواردة بالفئة رقم 
 

 Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5922331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة باص للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -ندسين المه  -شارع جزيرة العرب  14

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21المركبات واجهزة النقل البرى أو المائى بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920521 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المصريه العالمية للسيارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -األوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21بالفئة  المركبات واجهزة النقل البرى اوالمائى - 21الفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920523 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -للتجارة والتوكيالت  شركة المصريه العالمية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الخليفة  -األوتوستراد  -اول الطريق الصاعد للمقطم 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21المركبات واجهزة النقل البرى او المائى بالفئة  - 21الفئة 
 

الحروف في الوضع العادى  االشتراطات        :      التنازل عن
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين بربادوس -ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -س كورت هيلل اس تي ميشيل بربادوس  إيرين كورت بيشوب

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات؛ أجهزة خاصة بالتنقل البري أو الجوي أو البحري؛ أجزاء ولوازم  - 21الفئة 

للمركبات المزودة بمحرك؛ ماسحات للزجاج األمامي، أزرع وريش ماسحة؛ ماسحات 

للزجاج األمامي خاصة بالمركبات؛ بادئات كهربائية؛ للزجاج األمامي؛ أجهزة غسل 

أبواق؛ إشارات اتجاه خاصة بالمركبات؛ وسائل دفع حركة كهربائية؛ وسائل دفع حركة 

ماسحات؛ وسائل دفع حركة لوسائل الغسل، وسائل دفع حركة منظمة للنوافذ ووسائل 

دات خاصة دفع حركة للمراوح؛ أجهزة تحكم في االنبعاث؛ مبردات للزيت؛ مبر

بالشواحن التوربينية؛ وسائل تنظيف للمصابيح األمامية؛ أجهزة وسائد أمامية؛ أجهزة 

إنذار وأجهزة حماية من السرقة؛ أجهزة إنذار عاكسة للمركبات؛مقاعد كهربائية 

للمركبات؛ كوابح؛ أجهزة للتحكم في الكبح؛ أنظمة كبح ضد القفل؛ أجهزة تحكم في 

كم اإللكتروني؛ وسيلة تعليق للتحكم اإللكتروني؛ حيث تتم السحب؛ وسيلة إرسال للتح

تهيئة جميع ما سبق لالستخدام في المركبات؛ أجهزة أمنية تعمل بالتحكم عن بعد خاصة 

بالمركبات؛ وسائل مضادة للبهر خاصة بالمركبات؛ مرايا رؤية خلفية؛ أحزمة أمان 

بات؛ وسائل شد ألحزمة لمقاعد المركبات؛ أجهزة تحكم خاصة بأحزمة أمان المرك

األمان؛ ماصات للصدمات خاصة بالمركبات؛ بطانات مكابح؛ محوالت حفزية؛ وسائل 

دفع حركة لإلدارة؛ وسائل دفع حركة للمحركات؛ حوامل للمحركات؛ وسائل غير 

انزالقية ألطر المركبات؛تربينات للمركبات البرية؛ أجزاء ولوازم خاصة بجميع السلع 

 21رقم السابقة، بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -االمين لألستيراد والتصدير   -احمد عبد الناصر عويس جوده  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز ببا   -شارع الجسر ببا ملك عبد الناصر عويس   9عقار  -ببا قمبش الحمراء 

 بنى سويف  

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21الموتوسيكالت وقطع غيارها الوارده بالفئه رقم   - 21الفئة 
 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -اس ايه ام اس للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية واالنتاج الداجنى 

 مساهمة مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -روض الفرج  -ش أسعد  55بالدور الثانى بالعقار رقم   3رقم 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع   PAAP-االشتراطات        :      التنازل عن الحروف  اس ايه ام اس 

العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -المنصورية  -شارع ترعه الحلو  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21دة بالفئة جميع المنتجات الوار - 21الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5923492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك   3ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 34952اليتون افينيو ، بالو التو  ،  سي ايه 252

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات البرية، المركبات اآلليّة وبالتحديد المركبات اآللية المبتكرة، قاعدة  - 21الفئة 

ريّة وبالتحديد المعادالت آالت التصوير للمركبات، قطع واكسسوارات المركبات الب

)الموازنات( وأذرع التوصيل وأحزمة المحركات ومحرّكات الديزل وغير الديزل 

والمحاور وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاج األمامي ودواسات األبواب 

وواقيات الطين والعجالت وسالسل اإلطارات والمصدّات ونواقل الحركة، العربات 

 21بالفئة 
 

طات        :      منح الطالب حق اسبقيةاالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريشيوس  -إبينى  -نكستراكوم , سيبيرسيتي الدور الخامس , البرج الثالث , 

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

170097االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929904 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية   -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  205فيال 

 القاهرة

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -وريدات ش م م شركة بينجو العالمية للتجارة والت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع   - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العربى  42

 القاهرة 

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

نتجات االسلحه الناريه والذخيرة والقذائف والمتفجرات وااللعاب الناريه والم - 29الفئة 

 29الواردة بالفئه 
 

وغيرها 376400االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

207 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اعه طيبة رنين للتجارة والصن -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم   -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

وضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الم



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/55/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -مايكل كورس )سويزرالند( انترناشيونال جى ام بى اتش 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 مانو ، سويسرا 4310،  20فيا كانتونال 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة او  - 24الفئة 

المجوهرات قالئد واساور  24مطلية بها غير الواردة للزينة وزمامات الواردة بالفئة 

بابيس )مرابط( اكمام واساور الكاحل ومشابك االحجار وحلى متدلية وخواتم واقراط ود

الكريمة واالحجار شبة الكريمة والاللىء ادوات ساعات ساعات سوار حائط سيور 

قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة ساعات وساعات حائط لوازم ساعات الواردة 

 دون غيرها 24بالفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5951455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/54/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة ارما المحدودة  

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية موريش -إينبي  -سيبيرسيتي  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

170097االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5959513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش سعودية -درامة التجاريه المحدودة شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، المملكة العربيه السعودية 22451، الرياض  4494ب  -ص 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن نفيسه او  - 24الفئة 

اخرى المجوهرات واالحجار الكريمه ادوات قياس مطليه بها غير الواردة فى فئات 

 دون غيرها 24الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقه الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -م م شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش 

 وقائمة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة 21

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

وغيرها 771314العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - االشتراطات        :     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5954499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/52/1522 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة  -شركة العربى للتجارة والصناعة )العربى( ش م م 

 صر العربيةوقائمة وفقا لقوانين جمهورية م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد ، قسم الجماليه ، القاهرة21

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

وغيرها 771314العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    5925295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/54/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى  -مصري  -زكى كامل جرجس اسعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجماليه  -شارع خان ابو طاقيه  2

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24ئه جميع المنتجات الواردة بالف - 24الفئة 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5929905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/52/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة بيراميدز اف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجليزية  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ  205فيال 

 القاهرة

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع منتجات الفئة رقم  - 24الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

)هاميلتون  -هاميلتون انترناشيونال ايه جى )هاميلتون انترناشيونال اس ايه( 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -انترناشيونال ال تى دى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -بيال /بيان   1559 - 243سى ماتنسترا

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفسية وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفسية او  - 24الفئة 

مطلية بها ،يشمل فى هذة الفئة هياكل صغيرة )التماثيل( ،جوائز تذكارية ، المجوهرات 

( اكمام ،اساور،حلى صغيرة ،دبابيس للزينة ،اى الخواتم ،اقراط ،زمامات )مرابط

،قالئد سلسلية ،قالئد ،دبابيس ربطات العنق ،مشابك ربطات العنق ،علب المجوهرات 

،صناديق المجوهرات،احجار كريمة ،احجار شبة كريمة ،الساعات ،ادوات قياس الوقت 

لة الدقيقة ،وتحديدا ،كرونومترات )مؤقتات دقيقة(،كرونوغرافات )مؤقتات مسج

()ساعات(،الساعات ،ساعات الجيب ،ساعات اليد ،ساعات الحائط ،ساعات منبهة ،قطع 

غيار واكسسوارات للمنتجات السابقة الذكر وتحديدا ،عقارب ساعة ،مثبتات ،بندول 

،اجزاء اسطوانية ،علب ساعات ،سيور ساعات ،وجه الساعة المدرج ،اليات الساعات 

ض ساعات ،اغطية زجاجية للساعات ،علب ،سالسل ساعات ،االت للساعات ،نواب

عرض للساعات ،علب للساعات ،ادوات لقياس توقيت االحداث الرياضية بالفئة رقم 

24  
 

وغيرها 376064االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5924391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/53/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مساكن شيراتون  -الدور الرابع  - 452شقة رقم  -أ عمارات الملتقى العرب  42

 القاهرة  -النزهة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتجات المصنعه منها او مطليه بها غير  - 24فئة ال

الواردة بفئات اخرى والمجوهرات واالحجار الكريمة وادوات قياس الوقت وادوات 

 24قياس الوقت الدقيقه بالفئة 
 

وغيرها 376409االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية  -جولد نت للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -المهندسين   -شارع عبد المنعم رياض  20

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 24الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة أمريكية متحدة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين مينسوتا  -انك  -تارجت براندز 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 55459مينيسوتا  -،  مينيابوليس  9245 -تى بى اس  -نيكوليت مول  2555

 ة االمريكيةالواليات المتحد - 1442

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات المجوهرات علب المجوهرات واكسسوارات المجوهرات علب  - 24الفئة 

 24تنظيم المجوهرات اربطه وقشط ساعات اليد  بالفئة 
 

على حدى  CTاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 359عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5920041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/25/1520 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام احمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم   -شارع ترعه الحلو المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  1

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 24الفئة 
 

 اص على األلوان الموضحة بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خ


