
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -اوت جرينز  لصاحبها محمود احمد مجدى محمود احمد رجب  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -المهندسين  -شارع حماد  15

 1 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 دون غيرها 1اسمدة بالفئة رقم   - 1الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/01/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة عامة ، ماليزية -فيلتيكس ماركتينج اس دى ان بى اتش دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، باندار  4، كاواسان ، بيرينداستريان إنديرا ماهكوتا  4/ 4ايه ، جاالن اى ام  2رقم. 

 كوانتان ، باهانج دارول ماكمور ، ماليزيا .  25200إنديرا ماهكوتا ، 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ه والحراجه؛ المواد المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة، الزراعة، البستن - 1الفئة 

الكيميائية المضافة للزيوت؛ المستحضرات الكيماوية لتشتيت الزيوت، المنتجات 

الكيماوية المستخدمة كمواد مضافة للزيوت. المنتجات الكيماوية المستخدمة في صناعة 

الزيوت؛ المواد الكيماوية المستخدمة كمواد مضافة إلى زيوت التشحيم الصناعية؛ 

ائية لالستخدام في معالجة الزيوت: مركبات الطالء لوضعها على الطوب المواد الكيمي

)عدا الدهانات، الزيوت أو مواد البناء(؛ مركبات الطالء لوضعها على الخرسانة )عدا 

عن الطالءات و الزيوت أو مواد البناء(؛ مركبات الطالء لحفظ الحجارة )عدا عن 

الطالء التي تمتلك خاصية مقاومة المياه الطالءات، الزيوت أو مواد البناء(؛ مركبات 

)عدا عن الدهانات، الزيوت أو مواد البناء(؛ مواد التشتيت؛ مستحضرات تذويب 

الزيوت؛ مستحضرات فصل الزيوت؛ مواد كيميائية للتنقية الزيوت؛ المواد الكيميائية 

لفصل الزيوت؛ زيوت المكابح؛ مستحضرات التخلص من الزيوت؛ مستحضرات عزل 

وب )عدا عن الدهانات والزيوت(؛ المنتجات الكيميائية لعزل الخرسانة، منتجات الط

عزل الخرسانة، مركبات العزل الكيميائية لمنع التسرب من خزانات النفط؛ الحشوات 

الالصقة لسد العيوب السطحية؛ مركبات المواد الالصقة والحشوات إلصالح السدادات؛ 

لحشو لمركبات الطالء؛ الحشوات لعوامل مواد الحشو للمواد الالصقة، مواد ا

االمتصاص؛ الحشوات للمواد المرنة؛ الحشوات لتوفير التوصيل الكهربائي للبالستيك 

الخام؛ خلطات من الراتنج وحشوات لالستخدام كمادة الصقة؛ حشوات التعزيز؛ 

حشوات الراتينجات االصطناعية؛ اإلضافات الكيماوية للشحوم؛ عوامل إزالة الشحوم 

الكيميائية لالستخدام في عمليات التصنيع الصناعية؛ المستحضرات الكيماوية لمنع 

تراكم الشحوم في شبكات التصريف؛ المستحضرات الكيميائية لمنع تراكم الشحوم في 

محابس تصريف الشحوم؛ المستحضرات الكيماوية لفصل الشحوم؛ المستحضرات 

ة المستخدمة كمواد مضافة للشحوم الكيماوية إلزالة الشحوم؛ المنتجات الكيماوي

مستحضرات لفصل الشحوم؛ مستحضرات تنظيف الشحوم عن األسطح المعدنية؛ مواد 

إزالة الشحوم؛ مستحضرات التنظيف التي أساسها مواد مذيبة إلزالة الشحوم؛ مواد 

اللصق المستخدمة في الصناعة؛ المواد الكيميائية لالستخدام في اللصق؛ مواد الغراء 
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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 - 459 عدد

صق للغايات التجارية؛ مركبات منع التصاق الغراء على أسطح اآلالت؛ الصمغ والل

لالستخدامات الصناعية؛ الصمغ المستخدم في الصناعة؛ غراء للجلد المدبوغ؛ الغراء 

السائل؛ معاجين لصق الجلود؛ مستحضرات الربط )اللصق( لالستخدام الصناعي؛ 

ام الصناعي؛ المستحضرات مستحضرات الربط )اللصق(؛ غراء الخشب لالستخد

الكيماوية للعزل؛ المنتجات الكيميائية الستخدامها في إنتاج مواد العزل؛ المنتجات 

الكيماوية لالستخدام في العزل؛ مستحضرات العزل الكيماوية؛ مركبات المواد الالصقة 

والحشوات إلصالح السدادات؛ مستحضرات العزل لمشعاعات المركبات؛ مركبات 

المحركات؛ مركبات ومستحضرات العزل؛ عوامل التنظيف الكيماوية  العزل لعزل

لالستخدام في العمليات الصناعية؛ المنتجات الكيميائية الستخدامها في عمليات التنظيف 

الصناعية؛ مستحضرات التنظيف إلزالةالبقايا الالصقة؛ مستحضرات تنظيف الشحوم 

ع الصدأ؛ مانعات الصدأ الكيميائية؛ عن األسطح المعدنية؛ المستحضرات الكيماوية لمن

 1الواردة بالفئة رقم 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -بيوستادت انديا ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 900014ث فلور دى ار  ايه بى روود وورلى مومباى  4ز   ايه وينغ بونام تشامبر

 ماهاراشترا الهند

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد كيميائية مستخدمه فى تجاره تربيه االحياء المائيه وكل هذه المنتجات  - 1الفئة 

 والترد ضمن فئات أخرى  1واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الهندسية االلمانيه لتطوير صناعه البالستيك و التوريدات  -هاني علي احمد علي 

 مصري الجنسية  -فردي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4مدينه  4الحي  -جنوب االحياء   -فدان  01مشروع  441قطعه  -الدور االرضي 

 الجيزة -اكتوبر 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة 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 قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مصرية -كاربون هولدينجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان سفنكس , المهندسين , الجيزة , مصر 1

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

لمواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات البتروكيميائية و المواد الكيميائية ا - 1الفئة 

كمنتج ثانوي لصناعة البتروكيماويات و المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة و 

العلوم و الزراعة و البستنة و الحراجة و الراتنجات الصناعية غير المعالجة و 

خماد الحرائق و الوقاية من الحريق و مستحضرات البالستيك غير المعالج و مركبات إ

سقي و لحام المعادن و مواد دباغة جلود الحيوانات و الجلد الخام و المواد الالصقة 

لالستخدام ي الصناعة و المعاجين و غيرها من معاجين الحشو المخصبات و 

 دون غيرها 1المستحضرات البيولوجية لالستخدام في الصناعة و العلوم 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

   -يو بي ال كوربوريشن ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 موريشيوس -بورت لويس  -لويس باستر ستريت  -نيوبورت بيلدينج  -تي اتش فلور 5

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

االسمده والمنتجات الكيميائيه الستخدامها فى الزراعه ،منتجات دقيقه مغذيه  - 1الفئة 

لالسمده ، مستحضرات عضويه مغذيه لنمو النباتات ،اضافات كيميائيه لمبيدات 

ها من والمواد الحافظه للزهور باعتبار-الفطريات ، اضافات كيميائيه للمبيدات الحشريه 

-الفوسفور-المواد الكيميائيه المستخدمه فى الزراعه والمواد الكيميائيه لزراعه الغابات 

والترد  1كارولينيوم لحمايه النباتات وكلها تقع بالفئة -مستحضرات لتنظيم نمو النباتات

 ضمن فئات اخرى
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -سمير عدلي لويس قزمان  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده   -ش الخليفه المأمون  22

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة جنوب افريقيا -سابى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نوب افريقيا ، ج 2144اكسفورد رود ، هوتون استان ، جوهانسبرج ،  104

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعة والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافى   - 1الفئة 

وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات عجينة الورق لب الخشب سليلوز لب 

اعية البالستيك السليلوز مشتقات السليلوز ) كيماويات ( استرات السليلوز الغراض صن

 دون غيرها 1الخام الوارد بالفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا   - 44منطقة  9الدارى رقم المبنى ا

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلقة وفقا لقوانين  -يو بي ال كوربوريشن ليمتد  

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش فلور نيوبورت بيلدينج لويس باستر ستريت بورت لويس موريشيوس5

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات دقيقة مغذية  -االسمدة والمنتجات الكيميائية الستخدامها فى لزراعة  - 1الفئة 

اضافات كيميائية لمبيدات  -مستحضرات عضوية مغذية لنمو النباتات  -لالسمدة 

والمواد الحافظة للزهور باعتبارها من  -اضافات كيمائية للمبيدات الحشرية  -الفطريات 

 -الفسفور  -والمواد الكيميائية لزاعة الغابات  -ية المستخدمة فى الزراعة المواد الكيميائ

 دون غيرها 1كاربولينيوم لحماية النباتات فئة  -مستحضرات لتنظيم نمو النباتات 
 

----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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين  -يو بي ال كوربوريشن ليمتد  

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش فلور ، نيوبورت بيلدينج ، لويس باستر ستريت ، بورت لويس ، موريشيوس 5

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

السمدة والمنتجات الكيمائية الستخدامها فى الزراعة منتجات دقيقة مغذية ا - 1الفئة 

لالسمدة مستحضرات عضوية مغذية لنمو النباتات اضافات كيميائية لمبيدات الفطريات 

اضافات كيمائية للمبيدات الحشرية والمواد الحافظة للزهور باعتبارها من المواد 

د الكيمائية لزراعة الغابات الفوسفور الكيمائية المستخدمة فى الزراعة والموا

دون  1مستحضرات لتنظيم نمو النباتات كاربولينيوم لحماية النباتات وكلها تقع بالفئة 

 غيرها
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مصر   -هانات شركة مصنع الجزيرة للد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  - 90شقة رقم  -الدور العاشر  -برج المدينة المنورة  -شارع الملك فيصل  100

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الدهانات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

كال على حدى   YTTE  YAAEزى  بوتى   االشتراطات        :      التنازل عن  اي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة مصنع الجزيرة للدهانات مصر ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق العمارة  -المدينة الصناعية  - 41441ط خميس مشي 1400 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الدهانات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

على حدى  EYITACEYاالشتراطات        :      التنازل عن ديكوتيف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر   -شركة مصنع الجزيرة للدهانات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  - 90شقة  -الدور العاشر  -برج المدينة المنورة  -شارع الملك فيصل   100

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الفئة الدهانات الواردة ب - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المملكة العربية السعودية  -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مارة طريق الع -المدينة الصناعية  - 41441خميس مشيط  1400 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الدهانات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

وعن رسم الكرة االرضية فى  TRE ITXYاالشتراطات        :      التنازل عن اوكسى كير 

الوضع العادى 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق  -جنوب مدنية العاشر من رمضان  -قطاع )ك( المنطقة الصناعية  14قطعة رقم 

 الشرقية    -الروبيكى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 (2جميع منتجات الفئة رقم ) - 2لفئة ا
 

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

وغيرها  998233العالمة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2014 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

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

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جنوب مدنية العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية  -قطاع )ك(  14قطعة رقم 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 (2جميع منتجات الفئة ) - 2الفئة 
 

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

وغيرها 998233بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة الشركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -جنوب مدنية العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية  -قطاع )ك(  - 14قطعة رقم 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 (2جميع منتجات الفئة ) - 2الفئة 
 

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

وغيرها 998233بالعالمة 
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لحديثة االيابانية للبويات و الدهانات ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -المنطة الصناعية الحرفية االولي  149قطعة رقم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2البويات و الدهانات و الالكيه و جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع  - 923988طة مع العالمة االشتراطات        :      العالمة مرتب

العادى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات  -محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاة 

 ضامنشركة ت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فاروق محمد حسين . مركز الخانكة  -ملك  -العكرشة  -خارج الزمام  -ابوزعبل البلد  

 القليوبية  -

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2البويات وجميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409404 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

00/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات  -محمد وعمر وفاروق محمد حسين وشركاة 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز   -فاروق محمد حسين  -بملك  -العكرشة  -خارج الزمام  -ابوزعبل البلد  

 ية القليوب -الخانكة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2البويات وجميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :يلالتسج إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -انك  -بى بى جى اندستريز اوهايو

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 99111كيفالند والية اوهايو  -ستريت  - 194ويست  4400

 االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2يعه دهان للتطبيق على المركبات بالفئة مركبات طالء ذات طب - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -شارع سيدى محمد  -د سمنو

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بدر التجارية لتجارة وتويع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية   -شارع سيدى محمد  -سمنود  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة . -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الواردة بالفئة  جميع المنتجات - 2الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لية محدودةشركة ذات مسئو -الغربية  -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية    -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة . -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -شارع سيدى عقيل  -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

:      التنازل عن البيان التجارى    االشتراطات     
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -ارع سيدى محمد ش -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  - الغربية -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 

 
 



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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الغربية  -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -شارع سيدى عقيل   -سمنود 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 02جميع منتجات الفئة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0404224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -رم اله -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  2

 الجيزة

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل بإسم طال
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا   -  44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ع المنتجات الواردة بالفئه رقم جمي - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ات والديكور سيدار للدهان  -عصام عبد المعطى احمد بكر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -فيصل  -الكوم االخضر  -ش محمد يوسف خلف مدارس مستقبل الحريه  10

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الدهانات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

وان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0214525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/02/2004 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -بى زد كازنوز )انترناشيونال( ليميتد 

 لقوانين انجلترا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تى جى  5 - 22افياتور  وية ، مانشستر ، ام  4500انشستر بيزينيس بارك ، م

 انجلترا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل )لألغراض الغير طبيه( ، مستحضرات تنظيف البشره  - 4الفئة 

وخاصه المستحضرات المضاده للبكتريا ، مستحضرات ترطيب الوجه و الجسم ، 

تحمام السائل ، و كريمات األستحمام ، كريمات لألستحمام ، رغاوي صابون األس

لألستحمام ، صابون ، مزيل لروائح العرق ، مضادات للعرق )ألغراض الزينه( ، 

مستحضرات لألستخدام بعد الحالقه ، العطور ، ماء التواليت ، و مستحضرات ما بعد 

غسول الشعر و الزيوت العطريه حالقه الذقن ، مستحضرات العنايه بالشعر بما في ذلك 

 دون غيرها 4التدريبيه الموجوده بالفئه رقم 
 

----االشتراطات        :      
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0204500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/2012 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودة خاصةش استرالي -الديرما هولدينجز بى تى واى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2022جرافتون ستريت ، بوندى جانكشن ، نيو ساوث ويلز  101،  19، ليفل  2تاور 

 ، استراليا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الشامبو ومنظفات الشعر الزيوت المدرجة ضمن هذة الفئة منتجات التقليل من   - 4الفئة 

ت تفسخ الجلد وتفاوت لون البشرة والبشرة ذات البقع مواد ظهور الندوب وعالما

التجميل و مستحضرات التجميل مستحضرات الشعر مستحضرات العناية بالجلد 

المستحضرات المقاومة للتجعد وعالمات التقدم بالسن مستحضرات التنحيف 

مستحضرات البشرة رقع البشرة مستحضرات الزينة غير العالجية مستحضرات تحسن 

ظهر البشرة مستحضرات تلوين البشرة والشفاة واالظافر مستحضرات ورقع تجديد م

وترطيب وتقشير وتنظيف البشرة مستحضرات االستحمام واالغتسال الصابون 

مستحضرات الترطيب كريمات ولوشن الترطيب مضادات التعرق مزيالت الروائح 

ت البشرة والشعر الكريهة لالستخدام الشخصى مستحضرات العناية بالقدم كريما

المراهم مستحضرات شد وتقوية بشرة الجسم مستحضرات تنظيف الجسم مستحضرات 

تنظيف االسنان المراهم غير العالجية اللوشن مستحضرات تقوية فروة الرأس والعناية 

دون  4بها اللوشين والمقويات للبشرة والشعر منتجات العناية الشخصية والواردة بالفئة 

 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 - 459 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/12/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

محسن ابراهيم عبد  - M RU Fفور ام لصناعة مستحضرات التجميل والمنظفات 

 مصري الجنسية -مؤسسة فردية  -الحميد قاسم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  4مدينة  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  - 444القطعة رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ومواد أخرى  -مستحضرات قصر االقمشة  -) كافة المنظفات الصناعية (   - 4الفئة 

 -صابون  -مستحضرات تنظيف وثقل وجلى وكشط  -تستعمل في غسيل وكى المالبس 

 -كيماويات لتصنيع األلوان للغايات المنزلية ) للغسيل (  نيلة للغسيل ) الصبغة الزرقاء (

مستحضرات لتنظيف  -صابون إلزالة الروائح الكريهة  -منظفات لغايات التواليت 

ملينات االقمشة تستخدم في الغسيل  -مستحضرات التنظيف الجاف  -المصارف المغلقة 

منظفات  -ارات سوائل لتنظيف زجاج السي -مستحضرات إزالة الدهون  -والكى 

منظفات المالبس السائلة والبودرة ومنظفات  -منظفات االطباق  -األغراض العامة 

االرضيات والمفروشات ومنعمات ومعطرات المفروشات والسجاد ومذيبات الدهون 

والشحوم ومزيالت البقع والصداء واالحبار والكلور والمطهرات العامة وملمعات 

  4ردة بالفئة األثاث وملمعات الزجاج والوا
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/01/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  4مدينة  - 04القطعة  -المنطقة الصناعية الرابعة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -النخلة تكس للصناعه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فدان مدينة  40بلوك )ص( بمنطقة بلبيس الصناعية توسعات  12 - 11قطعه رقم 

 العاشر من رمضان الشرقيه

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4المناديل المبللة والمعطرة والواردة بالفئة  - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2قطعه رقم  -المنطقة الصناعية الثانيه  -مدينة برج العرب الجديدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



ةجهاز تنمية التجارة الداخلي  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سويسرية  شركة -سيالج جى ام بى اتش انترناشونال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زوج ، سويسرا 4400 -سى اتش  49جوبليستراشة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات العناية بالشعر ومنتجات العناية بالشعر وخاصة شامبو وبلسم  - 4الفئة 

وجل وموس وسبراى وغسوالت )لوشن( وسيروم ومستحضرات تصفيف الشعر 

رية ومستحضرات لتغذية الشعر وزيوت ومرخيات للشعر وعالجات غير وكريمات مط

طبية الصالح الشعر التالف وغسوالت )لوشن( وكريمات مرطبة للبشرة والوجة 

مقشرات للجسم  وزيوت للجسم وغسوالت للجسم وصابون للجسم ومستحضرات 

 4الوقاية من الشمس 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0494102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين موريشيوس -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 4 : المةــــــعات الـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/01/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وريشيوس محدودة شركة مؤسسة فى م -شركة ارما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئه 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد صبرى محمد سليم  -الممتاز لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -طنطا ثان  -شارع حسان بن ثابت  19

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4د بالفئه رقم  جميع المنتجات الوار - 4الفئة 
 

989329االشتراطات        :      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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ارك لصناعة وتجارة وتعبئة المنظفات  لصاحبها وليد سعد قاسم احمد 

 الجنسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مدخل مدينة العاشر من رمضان  - 12عمارة  44مجاورة 

 4 : مةالــــــات العـــفئ
 

 04المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/00/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة في موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوسا

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 . 4منتجات الصابون و مستحضرات التنظيف الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال  
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0444904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الريحانى لتصنيع الكولونيا و العطور والبخور  -رفاعى محمد رفاعى على و شركاه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بكوم   -سيم المنطقة الصناعية تق -مرحلة ب  90القطعة رقم  -مدينة الفتح الصناعية 

 الفيوم -اوشيم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

العطور و الكولونيا و مستحضرات التجميل و البخور و جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 

(4) 
 

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

التنازل عن البيان التجارى - 38922مة رقم مع العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة جانسو لالدويه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4منطقة  11بلوك  19شارع ناجى عيسى الطحاوى القطعه رقم  2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

على حدى  MTXHT االشتراطات        :      التنازل عن فارما  
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/2014 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -مرقص نعيم بولس سويحه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الظاهر    -ش رمسيس  214

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

12/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -مرقص نعيم بولس سويحه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الظاهر    -ش رمسيس  214

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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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  - 459 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة اكثر عنايه العالميه للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -شاؤع مصطفى النحاس  05

 4 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة اكثر عنايه العالميه للتجاره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -شارع مصطفى النحاس  05

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة حياة البوراتوريز   -محمد يس محمد فهمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -مكرم عبيد  -شارع عبد الرازق السنهورى  95

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4ارده بالفئه مستحضرات التجميل الو  - 4الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وليه محدوده شركة ذات مسئ -شركة حياة البوراتوريز   -محمد يس محمد فهمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مديمة نصر  -مكرم عبيد  -شارع عبد الرازق السنهورى  95

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه   - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة حياة البوراتوريز   -محمد يس محمد فهمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -نصر مديمة  -مكرم عبيد  -شارع عبد الرازق السنهورى  95

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه   - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404245 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة محمد بكري دركلت وشريكه ) كاريس (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بمدينة العاشر من رمضان  21( بالمنطقة الصناعية رقم  i III xاالرض الصناعية ) 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4ع أنواعها واشكالها بالفئة العطور و مستحضرات التجميل والمنظفات بجمي - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لسنة  154شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  -جى اتش بى لألدويه  

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -ع خاتم المرسلين شار 104 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0404402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لسنة  154شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  -جى اتش بى لألدويه 

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع خاتم المرسلين  104 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لسنة  154فقا الحكام القانون رقم شركة مساهمة مصرية و -جى اتش بى لألدويه 

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع خاتم المرسلين  104 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة الشرقي -مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  14مكتب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04سويت الزالة الشعر فقط بالفئة  - 4الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -رد ف -وائل احمد محمد عبد الرازق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -التجمع الخامس  -مصراوية  -ج  4عمارة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - 4الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات 

 4ل غسول لوشن للشعر منظفات اسنان الفواحات والعطارات وجميع منتجات الفئة تجمي

 دون غيرها
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -فيانا اروجو  باربارا لوزيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مقاطعه بارا   -ميدنه بليم  - 00روا بريبا لوتى  9400رودوفيو  اوجوستو مونتنجرو 

 البرازيل -   44445110رمز بريدى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  4الفئة رقم مستحضرات التجميل بصفه عامة وجميعها تقع ب - 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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة  شركة مساهمة مصري -ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعية السادسة   90 - 44 - 49القطع ارقام 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4جميع منتجات الفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

على حدى  ebebالتنازل عن بيبى  -وغيرها  888222العالمة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر  49-44-90القطع ارقام 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

وغيرها  888222العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدىالتنازل عن بيبى باللغتين على  -
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ايفا لمستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من  49-44-90القطع ارقام 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

وغيرها  888222العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن بيبى باللغتين على حدى -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

68 

 

 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 4شركة مساهمة مصرية طبقا الحكام القانون رقم   -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

  40لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعية السادسة  90-44-49القطع ارقام 

 4 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

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

ebeb    وغيرها 888222العالمة مرتبطة بالعالمة   --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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايفا لمستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادس من اكتوبر  49-44-90القطع ارقام 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

وغيرها  888222العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن بيبى باللغتين على حدى -
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -االتحاد للتجارة  شركة عالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  - 401شقة   -الدور الثالث  B5عمارة   -الدائرى   -ابراج الفرسان 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم   - 4الفئة 
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة عالم االتحاد للتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -المعادى   - 401شقة   -الدور الثالث  B5الدائرى عمارة   -ان ابراج الفرس

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم   - 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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0440145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

صالح محمود عبد العزيز ، احمد حمدي محمود عبد العزيز ، ايمان محمد جالل جاد 

 شركة تضامن -الدقهليه للصابون والمنظفات الصناعيه  -ابو المعاطى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقه الصناعيه  -بالمرحله االولي  - Hبلوك  44، 40،  45قم قطع ارض رقم ر 

 الدقهليه  -بجمصه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4منظفات صناعية وصابون بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل البإسم ط
 

شركة توصية  -شهره للتجارة والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب و شركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوة  -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  409

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4دة بالفئة رقم جميع المنتجات الوار - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440094 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا  44منطقة  -  9المبنى االدارى رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمد حسين عبد القوى حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بنى سويف  -شارع على مصباح بمقبل   5

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -موسي لمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سنتر ستريت ساى ييانج بيون ، هونج 14/اف كايسير سنتر نمبر. 12ايه  4يونيت 

 كونج 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات  مسئولية محدودة -شركة الطريق المباشر للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 -اشارة الدوريات  4، شارع ياجوز   504، مكتب رقم   2مجمع كاراكاس ، مبنى رقم 

 االردن  -عمان 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل مستحضرات العناية بالجسم غسوالت الغراض تجميلية  - 4الفئة 

الصابون  -ملونات الشعر  -صبغات الشعر  -الشامبوهات  -العطور  -مواد التجميل  -

 والترد ضمن فئات اخرى . 4وجميغ هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

على حدى   EYXHTاالشتراطات        :      التنازل عن ديرما   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد  محدودة المسئولية  -ايرث بورن لتصنيع وتجميع ادوات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه - -الشيخ زايد  - 19حى  -منتجع الياسمين  402فيال 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

والجسم جل للشعر  مستحضرات التجميل كريمات العنايه بالشعر والبشره - 4الفئة 

شارو جل زيوت للشعر حنه صبغات للشعر طالء لألظافر مستحضرات ازاله الشعر 

 4وجميع المنتجات الواردة بالفئه 
 

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

كال على حدى   YTXAMTTXEبورن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  --منشاة فردية    --طارق شعبان محمد عمارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز طنطا  -ميت حبيش البحريه مركز طنطا بملك / خالد محمد النويهي 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9زيوت و شحوم صناعية و جميع 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة آرما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

282229اطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة االشتر
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/02/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية  -فرد    -ايجيبت تايالند    -محمد السيد عطا السيد زنكل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الخليفة  -المقطم  -عمارة الصفا و المروة  4290ق 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مصرية -جز ليمتد كاربون هولدين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان سفينكس , المهندسين , الجيزة , مصر 1

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت و الشحوم الصناعية و المزلقات و مركبات امتصاص الغبار و  - 9الفئة 

ائل االضاءة, الكهرباء و الترطيب و الربط و الوقود )بما في ذلك وقود المحركات ( وس

 9الطاقة الكهربائية و منتجات النفط الخام المشتقة من تكرير النفط الخام الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت بموجب قوانين نيوجيرسى  -أكسون موبيل  كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 05044 - 2244الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 5454

 المتحدة االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت زيوت وشحوم صناعيه شمع مز - 9الفئة 

 9الغبار وقود ومواد اضاءه شموع وفتائل لالضاءه زيوت المحرك الواردة بالفئة رقم 

 دون غيرها 
 

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

على حدى  YLAXTالتنازل عن  -وغيرها  223822العالمة رقم 
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 05044 - 2244 -الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس  5454

 المتحدة االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت وشحوم صناعية شمع مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  - 9الفئة 

ه الوارده الغبار وقود ومواد اضاءة شموع وفتائل لألضاءة زيوت محرك الدراجة الناري

 دون غيرها . 9بالفئة 
 

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

وغيرها  898899العالمة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة محدودة   -ليبيا اويل هولدنجز ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابين مورسشيوس 02201وال ستريت الطابق الثانى ان جي تاور سايبرسيتى 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات المتصاص وترطيب  -المزلقات  -الزيوت والشحوم الصناعية  - 9الفئة 

الشموع  -الوقود ) بما في ذلك وقود المحركات ( ومواد اإلضاءة  -وتثبيت الغبار 

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

زيت قطران الفحم  -زيت الخروع للغابات الصناعية  -وقود المحركات  -الكتلة الحيوية 

مركبات  -مستحضرات إزالة الغبار  - زيت الغاز -زيت الديزل  -سوائل القطع  -

غاز  -الوقود  -الوقود الذى أساسه الكحول  -االيثانول ) وقود (  -امتصاص الغبار 

 -الكيروسين  -الزيت الصناعى  -الشحم الصناعى  -الجازولين  -زيت الوقود  -الوقود 

شحم  -زليق جرافيت الت -زيت التزليق  -المزلقات  -مزيج الليجروين  -وقود اإلضاءة 

زيت  -زيت الترطيب  -الوقود المعدنى  -كحول الميثيل  -المازوت  -التزليق 

البترول الخام او  -ايثر البترول  -البترول  -البارافين  -غاز الزيت  -النفط  -المحركات 

 -الغاز المتجمد ) وقود (  -زيت اللفت للغايات الصناعية  -غاز المولدات  -المكرر 

 دون غيرها 9د المتبخر الواردة بالفئة مخاليط الوقو
 

998283العالمة مرتبطة بالعالمة   --على حدى    YLAXTاالشتراطات        :      التنازل عن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

86 

 

 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اردنية الجنسية   -مؤسسة فردية  -للمعسل والتبغ  مؤسسة أحمد الشرفاء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن  -عمان  -ماركا الشمالية  -شارع حسن بدارين  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الفحم بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرة الجديدة القا -مجمع  ميفيدا   -  44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0222490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/10/2004 

 :التسجيل طالب إسم
 

 وهى شركة متحدة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير  -شركة وايث 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 0490نيوجيرسى  -ماديسون  -فايف جيرالدا فارمز 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مراض واضطرابات جهاز مستحضرات طبيه وصيدلية لعالج كل من ا - 5الفئة 

المناعه الذاتيه وااللتهابات واالمراض المعديه وامراض واضطرابات اكسدة االغذيه 

وامراض واضطرابات الجهاز العصبى المركزى ومستحضرات للقلب واالوعيه 

الدمويه ومستحضرات لالورام ومستحضرات للوقايه من هشاشة العظام ولعالج هشاشة 

 5ال وجميعها وارده بالفئه رقم العظام واللقاحات واالمص
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0244944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركه العربيه لألدويه والصناعات الكيماويه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -يريه االم -شارع المصانع  5

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5االدويه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/05/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقًا لقوانين دولة  االمارات العربية  -شركة فالكون باك 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5452ص.ب  -  15المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ع المنتجات الواردة بالفئة رقم جمي - 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ريفليكس للصناعات الورقية  -محمد صبحى عبد الحميد وصابر فوزى اسماعيل 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -ش على فايد اول شبرا الخيمة  5

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5فوط صحية نسائيه الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

92 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية -آبوت جى ام بى اتش اند كو  . كى  جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فيسبادن ، المانيا 45205،   2رينج  -بالنك  -ماكس 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5بالفئة المستحضرات الصيدلية والطبية والواردة  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/01/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -إيسنس  -سامح رافت فضل عويس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فيق الغردقه البحر االحمرتقسيم الموظفين بجوار المخابرات ملك/ ورثة شاذلى تو

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5اعشاب طبيه الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494014 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس  -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس،البرج الثالث،نيكستراكوم،سيبيرسيتي،ابيني،جمهورية موريشيوس

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0494590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه مؤلفة  طبقا لقوانين سويسرا -باير كونسيومر  كير  ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -باسل   9052 -  49بيتر ميريان ستريت 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنيه المواد الغذائية الحميه لالستخدام الطبى المكمالت  - 5الفئة 

الغذائيه للبشر االقراص الفوارة المشروبات لالغراض الطبيه المشروبات التكميليه 

 5ئيه لالغراض الطبيه بالفئة رقم الغذا
 

229982االشتراطات        :      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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/09/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -شركة لوتس للمنتجات الحيوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارض العدليه مركز بلبيس الشرقيه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5اعشاب دوائيه شاى اعشاب لألغراض الدوائيه الفئة   - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451240 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

04/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -باير كونسيومر كير ايه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -باسل  9052, سي اتش  49بيتر ميريات ستراس 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الطبى، راذاذ االنف المالحة مستحضرات الرعاية االنفية غير رذاذ االنف غير  - 5الفئة 

الطبية ، مستحضرات رذاذ االنف، رذاذ مسحوق اآلنف ومستحضرات األستنشاق 

لآلنف مستحضرات كونكوندستانس لآلنف بخاخ، قطرات العين غير الطبية غير الطبية 

طبية، معينات مستحضرات العناية بالعيون، قطرات للعين وضغط العين لألغراض ال

الحنجرة، بقع عبر الجلد الستخدامها فى عالج الحساسية وأعراض البرد، مرهم 

موضعى للعالج الطبى والعالجى من الحساسية والبرد وأعراضه، المكمالت الغذائية ، 

 5مناديل طبية مبللة، والمكمالت العشبية، والمستحضرات العشبية الطبية 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0452940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية  -بليدينا   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -ساونى  -شور  -فيلفرانش  44900رو فيليب هيرون  444

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

وبخاصة  -يات صيدالنية والكتوز : أغذية للرضع واألطفال خمائر الحليب لغا - 5الفئة 

صلصات  -حليب مجفف  -حليب  -شوربات بشكل مجفف  -شوربات  -دقيق لبنى 

عصائر الفواكه  -هريس الخضروات بشكل مجفف  -الفواكه ) فواكه مطبوخة بالسكر ( 

 -لسمك ا -تتالف أساسا من اللحم  -وجبات جاهزة صغيرة  -عصيدة  -والخضروات 

 5الخضروات و/او الباستا بالفئة  -األرز  -لحوم الدواجن  -لحم الخنزير 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0459014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/00/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 4 -المنطقة الصناعية الثانية   - 40جزء من القطعة  - 44و44القطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0449445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقًا لقوانين دولة  االمارات العربية  -شركة فالكون باك 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مارات العربية المتحدةاال - 5452ص.ب  15المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقًا لقوانين دولة  االمارات العربية  -شركة فالكون باك 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5452ص.ب  15المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المنتجات الوارده بالفئة رقم  جميع - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ردي مصري الجنسيةف -ايجيبت ماسترز -أحمد محمد ابراهيم عويس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ملك / السيد عباس احمد سليمان  -مركز السنبالوين  -ميت غراب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية البيطرية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

الحروف وعن البيان التجارى كال على حدة وفى الوضع العادى
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ماربيال للصناعات الغذائيه ) ماربيال (  ش م م  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الحى العاشر  -مساكن اطلس  901

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5اغذية للرضع ولالطفال وجميع المنتجات الوارده بالفئه   - 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 - 459 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ) ماش بريميير ( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -بدر  مدينة -المنطقه الصناعيه الثالثه  2/59القطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئه رقم   - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل ) ماش بريميير ( 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة بدر  -المنطقه الصناعيه الثالثه  - 2/59القطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئه رقم   - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نظمت وقائمة طبقا لقوانين اليابان  -دى جي شيب كوربو يشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كين ، اليابان -ا شي ، شيزوك -كو ، هاماماتسو  -شينمياكودا كيتا  1-4-9 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

راتنجات االسنان للجسور المؤقته لالسنان، وطرابيش االسنان، و قشرة  - 5الفئة 

 االسنان )الفينير( ؛

 شمع االسنان؛

 مواد خزفيه )سيراميك( لالستخدام في طب االسنان للحشوات؛

 سيراميك طب االسنان؛

 طب االسنان للحشوات؛مواد اصطناعيه لالستخدام في 

 مواد للطرابيش والجسور لالستخدام في طب االسنان و لالتقاء الفموي؛

 مواد مركبه الغراض طب االسنان وتقنية طب االسنان؛

 مواد من البورسالن لالسنان؛

 مواد طبع االسنان؛

 مواد مركبه لالسنان؛

 مواد تسجيل عضات األسنان؛

 مواد لصنع انطباعات األسنان؛

 بطين ألغراض طب األسنان؛مواد ت

 دون غيرها  5مواد معالجه )مواد تثبيت( ألغراض طب األسنان. والوارد 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409452 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب -المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مستحضر طبى بالفئة  - 5الفئة 
 

222923االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مجموعه دكتور نيوترشن للحميه الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الحى الثامن مدينة   -شارع مصطفى النحاس  - 15شقة رقم  -مساكن التعاونيات  9

 القاهرة   -نصر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

928292االشتراطات        :      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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ات التحويلية شركة النيل للصناع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان  -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة   -ب  20 -أ 20قطعة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5فوط صحيه للسيدات والحفاظات وجميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0404422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مدار جروب مصر للكيماويات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  14( بلوك 24,  22,  21,  20,  10, 4,  4, 0قطعة ارض رقم )

 االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 عدا بلسم الشعر و الكريم الطبي 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسية   -سانوفى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -باريس    05004رو ال بواتى  59

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  5المستحضرات الصيدالنيه للوقايه والعالج من السرطان الوارده بالفئه   - 5الفئة 

 غيرها 
 

2889892االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

112 

 

 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0404540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 1441لسنة  154شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام رقم  -جى اتش بى لألدويه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع خاتم المرسلين  104 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

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

الحروف في الوضع العادى
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لسنة  154شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  -جى اتش بى لألدويه 

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع خاتم المرسلين  104 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لسنة  154شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام القانون رقم  -جى اتش بى لألدويه 

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -خاتم المرسلين شارع  104 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية يوتاه -بيوترون البوراتوريز إنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 49019يوتاه  -ويست سنترفيلى  1250نورث  050

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ئه رقم االدويه الوارده بالف - 5الفئة 
 

288223االشتراطات        :      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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية يوتاه -بيوترون البوراتوريز إنك  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الواليات المتحده االمريكيه  -  49019يوتاه  -ويست سنترفيلى  1250نورث  050

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

 288222االشتراطات        :      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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0404220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -شارع ترعه الحلو من المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  2

 الجيزة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين سويسرا -اسنسيا ديابيتس كير هولدنجز ايه جى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باسل ، سويسرا 9052،   40ستراس  -بيتر ميريان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5كواشف تشخيصيه طبيه لتحليل سوائل الجسم الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404452 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اعية ب المنطقة الصن -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -صرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "الشركة الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 05مستحضر طبي الوارد 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 - 459 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " الشركة المصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة  - 5الفئة 
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ية "ايبيكو "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5مستحضر طبي بالفئة  - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0404445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5ة الفئ
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -مضان العاشر من ر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مستحضر طبي بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

822222االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو " 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية ب  -العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 05طبي بالفئة رقم  مستحضر - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويدية -استرازينيكا ايه بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوديرتالجى ، السويد 45 151 -اس اى  

 5 : مةالــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5المستحضرات والمواد الصيدلية الواردة بالفئة   - 5الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية  ذات مسئولية محدوده -شركة نقل اخوان ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن  - 11114عمان  - 159ص ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مناديل ورقيه مشربه بغسوالت )لوشن( صيدالنيه مناديل ورقيه معقمة قطن  - 5الفئة 

لغايات طبيه قطن معقم ضمادات كتانيه لغايات طبيه قطن معقم قطن ماص فوط صحيه 

 5ضات اطفال وكل هذة المنتجات واردة بالفئة رقم كمادات صحيه سراويل صحيه حفا
 

وغيرها  99928االشتراطات        :      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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصريةشركة مساه -شركة امون لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة العبور  - 14015بلوك  1قطعة  -المنطقة الصناعية االولى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

وغيرها 882293مع العالمة رقم  
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية  -فيبرو آنيمال هيلث كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_  4012، تينيك ، نيو جيرسى   21بوليفارد . سويت  فرانك دبليو .بور. 400

 ، الواليات المتحدة االمريكية  00444

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت المعدنية للمواشي ، مكمالت معدنية انيونية البقار الحلوب ،  - 5الفئة 

دون  5ة بالفئة مكمالت معدنية انيونية للماشية والمكمالت الغذائية المعدنية . الوارد

 غيرها
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين اليابان  -نيهون نوهياكو كو ، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو  ، طوكيو ، اليابان -وو شوم ، ش - 1كيبوباشي  4- 14

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات إبادة الحشرات الضارة ، مبيدات االفات ، مستحضرات ابادة  - 5الفئة 

الفطريات ، مستحضرات ابادة الحشائش الضارة ، مبيدات السوس والقوارض 

 05)الطفيليات(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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة و مؤلفة طبقا لقوانين والية انديانا -ايلى ليلى أند كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية - 94245ليلى كوربوريت سنتر ، انديانا بوليس ، انديانا 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية، وهي المستحضرات الصيدالنية لعالج مرض   - 5الفئة 

الزهايمر، واضطرابات القلق، وتصلب الشرايين، وأمراض المناعة الذاتية، 

واضطرابات الدم، وأمراض العظام والهيكل العظمي، والسرطان، وأمراض القلب 

ض الجهاز العصبي المركزي واضطرابات الكولسترول، واألوعية الدموية، وأمرا

وتليف المثانة، والخرف، واألمراض الجلدية، والسكر، ودسليبيدميا ، وأمراض 

واالضطرابات الغدد الصماء، وأمراض واضطرابات الجهاز الهضمي واألمراض 

الهرمونية ، والتهابات وأمراض واضطرابات الكلى ، وأمراض واضطرابات الكبد 

اض واضطرابات النقص الغذائي ، والصداع النصفي، وأمراض واضطرابات وأمر

العضالت ، واألمراض العصبية ، واالضطرابات العصبية، واأللم، وأمراض 

واضطرابات البنكرياس ، ومرض باركنسون، واضطرابات االمراض النفسية، 

د التشخيصية واضطرابات النوم، اضطرابات المسالك البولية. مضادات االكتئاب. الموا

لألغراض الطبية ؛ التحضيرات الصيدالنية اإلشعاعية التشخيصية الستخدامها في 

 دون غيرها 5تشخيص األمراض العصبية. الوااردة بالفئة 
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440592 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-ما لالدوية والمستلزمات الطبية ايفا فار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -ش السادات من ترعة المنصورية كفر الجبل 04

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 1442لسنة  45والقانون رقم  1440لسنة  4الحكام القانون رقم 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -شارع السادات ) سلطان سابقا (  من ترعة المنصورية كفر الجبل 104

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا   44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5اردة بالفئه رقم جميع المنتجات الو - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 

 

 

144 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

لفة وفقا لقوانين شركة ذات مسئولية محدودة مؤ -يو بي ال كوربوريشن ليمتد  

 موريشيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -بورت لويس   -لويس باستر ستريت   -نيوبورت بيلدينج  -تي اتش فلور  5

 موريشيوس 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيدات افات مبيدات حشريه مبيدات فطريات مبيدات اعشاب مبيدات الجراثيم  - 5الفئة 

ت القوارض مبيدات االعشاب الضاره وجميع مستحضرات قتل االعشاب والديدان مبيدا

 وال ترد ضمن فئات االخري  5والحشرات الضاره وكلها تقع بالفئة رقم 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين  -ليمتديو بي ال كوربوريشن  

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش فلور نيوبورت بيلدينج لويس باستر ستريت بورت لويس موريشيوس5

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

دات مبي -مبيدات اعشاب  -مبيدات فطريات  -مبيدات حشرية  -مبيدات افات  - 5الفئة 

وجميع  -مبيدات االعشاب الضارة  -مبيدات القوارض  -الجراثيم والديدان 

 دون غيرها 5مستحضرات قتل االعشاب والحشرات الضارة وكلها تقع بالفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -موسي لمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سنتر ستريت ساى ييانج بيون ، هونج 14/اف كايسير سنتر نمبر. 12ايه  4يونيت 

 كونج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99قطع اراضى ارقام   -المنطقة الصناعية الثالثة 

 محافظة حلوان   -دنية بدر بم -ب52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

  5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99المنطقة الصناعية الثالثة قطع اراضى ارقام 

 محافظة حلوان -بمدنية بدر -ب52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

149 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99المنطقة الصناعية الثالثة قطع اراضى ارقام 

 محافظة حلوان -بمدنية بدر -ب52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

989889بالعالمة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99المنطقة الصناعية الثالثة قطع اراضى ارقام 

 محافظة حلوان -بمدنية بدر -ب52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة الفاكيور لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99المنطقة الصناعية الثالثة قطع اراضى ارقام 

 محافظة حلوان -بمدنية بدر -ب52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5بالفئة  االدوية الواردة - 5الفئة 
 

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

األرقام 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريةشركة  -شركة الفاكيور لالدوية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ52-50-94-94-95-ب99 -أ99قطع اراضى ارقام   -المنطقة الصناعية الثالثة 

 محافظة حلوان -بمدنية بدر  -ب 52

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

  5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

اص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خ
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0244524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ستارة لمنتجات االلومنيوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -صناعية االولى بمدينة العبور ( المنطقة ال 14،  25بلوك ) 11القطعة رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

أبواب معدنية من األلومنيوم  -اسالك الومنيوم  -الواح األلومنيوم  -األلومنيوم  - 4الفئة 

 -اطر معدنية لالبواب من األلومنيوم  -تجهيزات معدنية لالبواب من األلومنيوم  -

 -مصدات معدنية لالبواب من األلومنيوم  -األلومنيوم  مقابض معدنية لالبواب من

ستائر  -مفصالت معدنية من األلومنيوم  -درابزين سياحى معدنى من األلومنيوم 

 -غرف استحمام ) تركيبات معدنية ( من األلومنيوم  -خارجية معدنية من األلومنيوم 

يبات معدنية للنوافذ وجميعها ترك -إطارات معدنية للنوافذ  -نوافذ معدنية من األلومنيوم 

 دون غيرها  4تقع بالفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقًا لقوانين دولة  االمارات العربية  -فالكون باك  

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5452ص.ب  - 15المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -براند شيرد سيرفيسز ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  40152، كينيساو ، جورجيا  1 -كوب انترناشيونال درايف ، سويت ايه  1425

 المتحدة االمريكيةالواليات 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

سلع معدنية، منصات الوصول والعمل ، درابزين للممرات، أجهزة حاجزة  - 4الفئة 

على هيئة أعمدة وسكك واقية، مواد بناء تحديدًا جدران ألواح وحدات مكسوة باأللومنيوم 

بوبة في قوالب، مواد البناء وأنظمة قوالب لوحية لالستخدام في الهياكل الخرسانية المص

تحديدًا ألواح ومفاصل وحدات معدنية مستخدمة كقوالب لتشكيل الجدران واأللواح 

والساللم والعمدان والنوافذ واألبواب في الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب، 

سالسل، الدعامات الخرسانية ودعامات القوالب ومعدات الدعم تحديدًا القوالب المعدنية 

والقطع واألجزاء واللوازم لمعدات وأجهزة تشكيل الخرسانة جميعها من المعدن تحديدًا 

العوارض والعوارض الفوالذية والكتيفات المسننة وعوارض االرتكاز واألقواس 

وقضبان التمديد ودعمات صلبة ودعمات تقوية وألواح ربط وصفائح للدعمات الصلبة 

راغي وحزقات ودبابيس وأطواق ومقابض وبراغي ربط ومشابك وعجالت وبكرات وب

األقواس وتوصيالت ولوحات ربط وحشوات الوتر وكتيفات تعليق ومقابس الجدران 

وحواجز السالمة وأقواس الدعامات والسباكة وأجهزة سباكة الجدران ومنصات وأقواس 

المنصات وعارضات ودعامات الركبة وركائز وقوالب الجدران وقوالب األوعية 

عمدان وقوالب العوارض وقوالب عروة الُعقد وقوالب األنفاق وحبال وقوالب ال

الرافعات، معدات اإلنشاء المصنوعة من المعدن تحديدًا ُعقد توصيل ودعم لتوصيل 

أجزاء أنظمة الوصول المعلقة ومنصات العمل، ألواح تغطية، سياجات، معدات التشكيل 

امات، ألواح من السياج الخشبي، والتدعيم لإلنشاءات الخرسانية، قوالب مؤقتة ودع

سقاالت داخلية وخارجية، ساللم، أغطية لفتحات خطوط األنابيب، أنظمة تسلق 

الصواري متكونة من منصات عمل رافعة يتم اقترانها بصواري عامودية من المعدن 

 أحادية أو ثنائية أو متعددة، مواد بناء معدنية وأدوات بناء معدنية تحديدًا سقاالت وقوائم

انضغاطية معدنية داخلية وخارجية وقوالب مؤقتة على هيئة سقاالت، سقاالت وحدات 

معدنية ومكونات معدنية لالستخدام معها تحديدًا قواعد ودعامات وعارضات وعوارض 

فوالذية وأقواس وأطواق للقواعد ومرفاع لولبي وقواعد دوارة ودبابيس إقفال، منصات 

ارة معدنية، سقاالت معدنية، سقاالت معدنية وأجزائها، معدنية مسبقة التصنيع، أبراج دو

سقاالت ودعامات معدنية تحديدًا سقاالت مقطعية أنبوبية وسقاالت نظامية أنبوبية 

وأنابيب وسقاالت ودعامات أنبوبية ُكالبية، دعامات معدنية تحديدًا عوارض معدنية 

ض أثناء بناء أو ترميم أو وألواح معدنية لالستخدام في دعم القوالب المؤقتة والعوار
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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 - 459 عدد

إصالح الهياكل، األجزاء الهيكلية للسقاالت المعدنية تحديدًا أبراج دوارة معدنية 

ومنصات عمل معدنية ومسارح العمل المعدنية، سقاالت معدنية، سقاالت معدنية 

ودعامات معدنية، أنظمة جلوس معدنية متكونة من ُمدرَّجات معدنية وُمدرَّجات كبيرة 

ورافعات كراسي معدنية، أنظمة تدعيم معدنية تحديدًا عوارض وألواح وأطر  معدنية

تدعيم وتركيبات لتركيب العوارض، دعامات معدنية لتوفير الدعم لمثل هذه األمور 

كقوالب مؤقتة وعوارض أثناء بناء أو ترميم أو إصالح الهياكل، دعامات معدنية تحديدًا 

ام في تدعيم القوالب المؤقتة والعوارض أثناء عوارض معدنية وألواح معدنية لالستخد

بناء أو ترميم أو إصالح الهياكل، دعامات وحدات معدنية وأجزائها، ألواح وقوالب 

لصب الخرسانة، سقاالت منصات لالستخدام في نصب السقاالت، سقاالت معدنية 

محمولة، منصات عمل رافعة معدنية مسبقة التصنيع، منصات عمل معدنية مسبقة 

لتصنيع، سقاالت مسبقة التصنيع، منصات عمل معدنية معلقة مسبقة التصنيع، دعامات ا

أسقف على هيئة عوارض، بالط وألواح لألسقف، أبراج سقاالت، سقاالت تدعيم 

ولوازمها، دعامات، ممرات ألومنيوم على هيئة ألواح قوالب مؤقتة، ألواح من الحديد 

الذية ودعامات فوالذية وعارضات من الصلب، أجهزة هيكلية تحديدًا عوارض فو

فوالذية لترميم ما تحت الجسور، أجزاء هيكلية للسقاالت المعدنية تحديدًا أبراج دوارة 

معدنية ومنصات عمل معدنية ومسارح عمل معدنية، أنظمة وصول معلقة لعمل 

 الدعامات على هيئة منحدرات ومنصات وتتكون أساسًا من أجهزة تدعيم هيكلية تحديدًا

عوارض فوالذية ودعامات وعارضات وروافد وُعقد توصيل وتدعيم ودبابيس 

ودعامات األسطح ومشابك العوارض وسالسل وكسوات األسطح ودرابزين وألواح 

طرفية وأجزائها لغايات وصول الطواقم ولألحداث واإلنشاء والترميم والصيانة 

لواح معدنية يتم وضعها واإلصالح، أرضيات معدنية مؤقتة، ممرات مؤقتة على هيئة أ

في الممرات تحت اإلنشاءات، صناديق األدوات، ألواح تغطية للخنادق، قوائم انضغاطية 

للخنادق، مساند مزدوجة األرجل، مناصب ثالثية القوائم، منصات عمل مزودة بمعدات 

رفع عامودية بما في ذلك المحركات تحديدًا منصات عمل للرفع أو الصعود.الواردة 

 دون غيرها 4بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -براند شيرد سيرفيسز ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  40152جورجيا  -و ، كينيسا 1 -كوب انترناشيونال درايف ، سويت ايه  1425

 الواليات المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

سلع معدنية، منصات الوصول والعمل، درابزين للممرات، أجهزة حاجزة  - 4الفئة 

على هيئة أعمدة وسكك واقية، مواد بناء تحديدًا جدران ألواح وحدات مكسوة باأللومنيوم 

م في الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب، مواد البناء وأنظمة قوالب لوحية لالستخدا

تحديدًا ألواح ومفاصل وحدات معدنية مستخدمة كقوالب لتشكيل الجدران واأللواح 

والساللم والعمدان والنوافذ واألبواب في الهياكل الخرسانية المصبوبة في قوالب، 

م تحديدًا القوالب المعدنية سالسل، الدعامات الخرسانية ودعامات القوالب ومعدات الدع

والقطع واألجزاء واللوازم لمعدات وأجهزة تشكيل الخرسانة جميعها من المعدن تحديدًا 

العوارض والعوارض الفوالذية والكتيفات المسننة وعوارض االرتكاز واألقواس 

وقضبان التمديد ودعمات صلبة ودعمات تقوية وألواح ربط وصفائح للدعمات الصلبة 

ربط ومشابك وعجالت وبكرات وبراغي وحزقات ودبابيس وأطواق ومقابض وبراغي 

األقواس وتوصيالت ولوحات ربط وحشوات الوتر وكتيفات تعليق ومقابس الجدران 

وحواجز السالمة وأقواس الدعامات والسباكة وأجهزة سباكة الجدران ومنصات وأقواس 

ان وقوالب األوعية المنصات وعارضات ودعامات الركبة وركائز وقوالب الجدر

وقوالب العمدان وقوالب العوارض وقوالب عروة الُعقد وقوالب األنفاق وحبال 

الرافعات، معدات اإلنشاء المصنوعة من المعدن تحديدًا ُعقد توصيل ودعم لتوصيل 

أجزاء أنظمة الوصول المعلقة ومنصات العمل، ألواح تغطية، سياجات، معدات التشكيل 

الخرسانية، قوالب مؤقتة ودعامات، ألواح من السياج الخشبي،  والتدعيم لإلنشاءات

سقاالت داخلية وخارجية، ساللم، أغطية لفتحات خطوط األنابيب، أنظمة تسلق 

الصواري متكونة من منصات عمل رافعة يتم اقترانها بصواري عامودية من المعدن 

عدنية تحديدًا سقاالت وقوائم أحادية أو ثنائية أو متعددة، مواد بناء معدنية وأدوات بناء م

انضغاطية معدنية داخلية وخارجية وقوالب مؤقتة على هيئة سقاالت، سقاالت وحدات 

معدنية ومكونات معدنية لالستخدام معها تحديدًا قواعد ودعامات وعارضات وعوارض 

فوالذية وأقواس وأطواق للقواعد ومرفاع لولبي وقواعد دوارة ودبابيس إقفال، منصات 

نية مسبقة التصنيع، أبراج دوارة معدنية، سقاالت معدنية، سقاالت معدنية وأجزائها، معد

سقاالت ودعامات معدنية تحديدًا سقاالت مقطعية أنبوبية وسقاالت نظامية أنبوبية 

وأنابيب وسقاالت ودعامات أنبوبية ُكالبية، دعامات معدنية تحديدًا عوارض معدنية 

دعم القوالب المؤقتة والعوارض أثناء بناء أو ترميم أو وألواح معدنية لالستخدام في 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

158 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

إصالح الهياكل، األجزاء الهيكلية للسقاالت المعدنية تحديدًا أبراج دوارة معدنية 

ومنصات عمل معدنية ومسارح العمل المعدنية، سقاالت معدنية، سقاالت معدنية 

نية وُمدرَّجات كبيرة ودعامات معدنية، أنظمة جلوس معدنية متكونة من ُمدرَّجات معد

معدنية ورافعات كراسي معدنية، أنظمة تدعيم معدنية تحديدًا عوارض وألواح وأطر 

تدعيم وتركيبات لتركيب العوارض، دعامات معدنية لتوفير الدعم لمثل هذه األمور 

كقوالب مؤقتة وعوارض أثناء بناء أو ترميم أو إصالح الهياكل، دعامات معدنية تحديدًا 

عدنية وألواح معدنية لالستخدام في تدعيم القوالب المؤقتة والعوارض أثناء عوارض م

بناء أو ترميم أو إصالح الهياكل، دعامات وحدات معدنية وأجزائها، ألواح وقوالب 

لصب الخرسانة، سقاالت منصات لالستخدام في نصب السقاالت، سقاالت معدنية 

ع، منصات عمل معدنية مسبقة محمولة، منصات عمل رافعة معدنية مسبقة التصني

التصنيع، سقاالت مسبقة التصنيع، منصات عمل معدنية معلقة مسبقة التصنيع، دعامات 

أسقف على هيئة عوارض، بالط وألواح لألسقف، أبراج سقاالت، سقاالت تدعيم 

ولوازمها، دعامات، ممرات ألومنيوم على هيئة ألواح قوالب مؤقتة، ألواح من الحديد 

هزة هيكلية تحديدًا عوارض فوالذية ودعامات فوالذية وعارضات من الصلب، أج

فوالذية لترميم ما تحت الجسور، أجزاء هيكلية للسقاالت المعدنية تحديدًا أبراج دوارة 

معدنية ومنصات عمل معدنية ومسارح عمل معدنية، أنظمة وصول معلقة لعمل 

أجهزة تدعيم هيكلية تحديدًا  الدعامات على هيئة منحدرات ومنصات وتتكون أساسًا من

عوارض فوالذية ودعامات وعارضات وروافد وُعقد توصيل وتدعيم ودبابيس 

ودعامات األسطح ومشابك العوارض وسالسل وكسوات األسطح ودرابزين وألواح 

طرفية وأجزائها لغايات وصول الطواقم ولألحداث واإلنشاء والترميم والصيانة 

قتة، ممرات مؤقتة على هيئة ألواح معدنية يتم وضعها واإلصالح، أرضيات معدنية مؤ

في الممرات تحت اإلنشاءات، صناديق األدوات، ألواح تغطية للخنادق، قوائم انضغاطية 

للخنادق، مساند مزدوجة األرجل، مناصب ثالثية القوائم، منصات عمل مزودة بمعدات 

ع أو الصعود.الواردة رفع عامودية بما في ذلك المحركات تحديدًا منصات عمل للرف

 دون غيرها 4بالفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -جندال ستيل آند باور ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند -، هاريانا  125005 -أو . يبه . جندال مارج ، هيسار 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفيسة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مبانى متنقلة معدنية ،  - 4الفئة 

مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ، حبال واسالك غير كهربائية من معادن غير 

اسير وانابيب معدنية ، خزائن نفيسة ، مصنوعات حدادة ، خردوات معدنية صغيرة ، مو

حفظ الوثائق واالشياء الثمينة ، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة فى 

 4فئات اخرى وخامات معادن بالفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -ستيل آند باور ليمتد جندال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند -، هاريانا 125005 -أو . يبه . جندال مارج ، هيسار 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفيسة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مبانى متنقلة معدنية ،  - 4الفئة 

الحديدية ، حبال واسالك غير كهربائية من معادن غير مواد معدنية لخطوط السكك 

نفيسة ، مصنوعات حدادة ، خردوات معدنية صغيرة ، مواسير وانابيب معدنية ، خزائن 

حفظ الوثائق واالشياء الثمينة ، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة فى 

 4فئات اخرى ، خامات معادن 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0400145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش ذ م م  -امباير ايجيبت لالعمال التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش المنتزة  1

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الواح من االلومنيوم الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ش ذ م م  -امباير ايجيبت لالعمال التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -شارع المنتزه  1

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الواح من االلومنيوم الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

ات        :      التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدىاالشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الغربية  -شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد البناء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -منشأة فردية  -مصطفى لالستيراد والتصدير  ياسر سمير على على على السنيتى ال

 مصري الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميت غمر  -الحفناوى المتفرع من شارع الحرية بملك سمير وكمال على على السنيتى  

 الدقهلية  -

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

كوالين  -خشبيه وااللومنيوم كوالين واقفال االبواب والشبابيك الحديديه وال  - 4الفئة 

 -سابليونه للشبابيك  -االبواب  -مقابض االبواب والشبابيك  -امان واقفال امان 

المنتجات المصنوعه من المعادن غير  -مفصالت ابواب وشبابيك ومصنوعات حداده 

 4النفيسه وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السيدة زينب  -محافظة الغربية  -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4واردة بالفئة جميع المنتجات ال - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  شارع السيدة زينب -محافظة الغربية  -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

167 

 

 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -والبويات شركة المدينة المنورة للحدايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع السيدة زينب  -محافظة الغربية  -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -شارع السيدة زينب  -سمنود  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -شارع السيدة زينب   -سمنود  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -سيدة زينب شارع ال -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ناء شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مواد الب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -شارع سيدى محمد  -سمنود 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

انك ، شركة امريكية متحدة تالفت فى  والية ، مينيسوتا الواليات  -تارجت براندز  

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55904، مينيا بوليس ، مينيسوتا  4145 -نيكوليت مول ، تى بى اس 1000

 الواليات المتحدة االمريكية 

 4 : المةــــــعات الـــفئ
 

خطافات معدنيه القطع والتجهيزات  -سالل مصنوعه من المعادن الشائعه  - 4الفئة 

الزخرفيه المصنوعه من معادن تحديدا عالقات المالبس على شكل خطافات معدنيه 

تماثيل توضع على  -صناديق مزخرفه مصنوعه من معادن غير ثمينه  -لتعليق المالبس 

-االعمال الفنيه التزيينيه من الحديد المشغول -معادن غير ثمينه  المكاتب مصنوعه من

 -تحديدا مقابض االبواب المعدنيه -القطع والتجهيزات الزخرفيه المصنوعه من المعدن 

 -مقابض معدنيه  -ووحدات االدارج  -الخزائن -مماسك السحب المعدنيه لالبواب 

 4ض معدنيه الواردة بالفئة رقم مماسك معدنية لالبواب خزائن ووحدات ادراج احوا

 دون غيرها 
 



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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -سيد عبد المنعم سيد و شريكة  -بيانكو جروب للصناعات المتكامله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ق االتوستراد امام مجمع سجون طره بعد شق التعبان المعادىطري

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الحديد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

وغيرها  982239العالمة مرتبطة بالعالمة  --الحروف في الوضع العادى  
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سيد عبد المنعم سيد و شريكة  -بيانكو جروب للصناعات المتكامله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -بعد مدخل شق الثعبان  -طره امام مجمع سجون  -طريق االتوستراد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الحديد الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

وغيرها  982239بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -دوجان كيليت فى مادينى اسيا ساناى فى تيكاريت انونيم سيركيتى 

 تركية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا  -اسكنبول  -اسينيورت 11نمبر  -صالح الدين ايوب ماه يوجيو ميوسيو كاد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 4الفئة 
 

-----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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

تشكيل و تشغيل المعادن وانتاج المنتجات العطاء ل -عدنان محمود رشيد وشريكه 

 شركه تضامن   -البالستيكيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه  -مدينه العبور   - 102المنطقه الصناعيه )ب( صناعات صغيره رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4جميع منتجات الفئه رقم  - 4الفئة 
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0240422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/2004 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة برازيلية -ِ شركة ميتايورجيسا ترابب ليمتيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ستيت أوف  1سيتى اوف جاراجوا دو سيو  1110ينيدا بريفيتو والديمار جروبيا أف

 البرازيل 500 - 44254سانتا كاتارينا الرمز البريدى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الماكينات وادوات الماكينات والموتورات والمحركات )بأستثناء المركبات  - 0الفئة 

بالن( واجزاء النقل )بأستثناء المركبات البرية( واالدوات البرية( وآالت نقل الحركة )الك

 0الزراعية غير اليدوية حضانات البيض بالفئة 
 

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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0491459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الحامدين لالستيراد والتصدير -مه محمد محمد مرسى طعي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ -تقسيم الموظفين بملك مصطفى الشيخ فهمى الهلباوى قسم دسوق 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0405941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيسر اي ار ال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 44100فيتشنزا ايطاليا  14فيالي ديال  تكنيكا ، 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مكابس نقل الحرارة لتطبيق ) طبع ( الحروف او  -رة مكابس نقل الحرا - 0الفئة 

األرقام او الرسومات او االعمال الفنية او التصاميم على المالبس او المنتجات او 

مناصب ) قواعد ( لمكابس نقل الحرارة  -مناصب ) قواعد ( لآلالت  -االسطح األخرى 

 والترد ضمن فئات أخرى  0وجميع هذه المنتجات واردة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -أمازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لواليات المتحدة االمريكية ، ا 44104تيرى افنيو ان ، سياتل ،واشنطن  910

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وأجهزة المطبخ إلعداد الطعام )فود بروسيسور( لتقطيع وتشريح وخلط  - 0الفئة 

وتقشير وفرم الطعام، معدات المطبخ الصغيرة الكهربائية أو التي تعمل بالبطارية 

مطحنة الطعام الكهربائية والخالطات  لإلستخدام المنزلي أو التجاري وبالتحديد مفارم أو

الكهربائية المحمولة باليد وآالت الخلط الكهربائية المحمولة باليد، آالت الخلط الكهربائية 

التي تعمل بالضغط، آالت الخلط الالسلكية التي تعمل على البطارية، مطحنة حبوب البن 

ة، الخالطات الكهربائية الكهربائية، فتاحات العلب الكهربائية والسكاكين الكهربائي

لألغراض المنزلية، الخالطات وبالتحديد آالت المطبخ، آالت خلط الطعام الكهربائية 

 دون غيرها. 0والواردةبالفئة 
 

222922االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا  - 44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0492400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -الهالل للتجارة الخارجية   -ى وشركاه روبى فرج الروب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الوايلى   -شارع العباسية  04

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة رقم   - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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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  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم  -شركة آرما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة موريشيوس جمهوري -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

282229االشتراطات        :      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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2014 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي -راند كمبانى  -انجرسول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحدة  24044دي بيوني ستريت ,ديفيدسون , نورث كاروالينا  400

 االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

والبحثية والمالحية والمساحية، وأجهزة وأدوات  األجهزة واألدوات العلمية - 4الفئة 

التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، واألجهزة واألدوات السمعية البصرية، واألجهزة 

واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والكشف واالختبار والفحص 

تنظيم أو التحكم  واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو

في توزيع واستخدام الكهرباء؛ أجهزة وأدوات لتسجيل أو إرسال أو نسخ أو معالجة 

الصوت أو الصور أو البيانات؛ وسائط وبرامج كمبيوتر مسجلة وقابلة للتنزيل، ووسائط 

تسجيل وتخزين تناظرية أو رقمية فارغة؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت 

قد، وآالت حاسبة؛ أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الملحقة بالكمبيوتر؛ بذالت تسجيل الن

غوص وأقنعة للغواصين وسدادات أذن للغواصين ومالقط ]مشابك[ أنفية للغواصين 

والسباحين وقفازات للغواصين وأجهزة تنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء 

حكم في ومراقبة الوظائف الحريق؛ وحدات تحكم معالجات البيانات الصغيرة للت

التشغيلية لضاغط الهواء؛ أجهزة تنفس، بخالف المستخدمة للتنفس االصطناعي؛ وحدة 

الفحص والتحكم المبرمجة لتطبيقات شد العزم للمسامير والبراغي المسننة ]الملولبة[ 

وأدلة المستخدم المباعة معها، كوحدة واحدة؛ مفاتيح التحكم الميكانيكية والكهربائية 

والتي تعمل بالهواء المضغوط ألجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومفاتيح التحكم 

الكهربائية واإللكترونية للتحكم في الشحن في أنظمة التبريد؛ بطاريات تخزين كهربائية؛ 

 "4قطع غيار لما سبق في الفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

انك ، شركة امريكية متحدة تالفت فى  والية ، مينيسوتا الواليات  -تارجت براندز 

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55904، مينيا بوليس ، مينيسوتا  4145 -نيكوليت مول ، تى بى اس 1000

 االمريكية الواليات المتحدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوات تقطيع البيتزا -الشوك والسكاكين والمالعق  -تحديدا  -ادوات المائده  - 4الفئة 

فتاحات العلب  -شاحذات السكاكين  -تحديدا السكاكين -ادوات القطع-غير الكهربائيه 

ت ادوات المائده حماال -مقشرات الطعام غير الكهربائيه  -الكهربائيه والمقصات 

 دون غيرها 4الصممه خصيصا لحمل الشوك والسكاكين والمالعق الواردة بالفئة رقم 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

ية ، مينيسوتا الواليات انك ، شركة امريكية متحدة تالفت فى  وال -تارجت براندز 

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55904، مينيا بوليس ، مينيسوتا  4145 -نيكوليت مول ، تى بى اس 1000

 الواليات المتحدة االمريكية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ين التقديم الواردة بالفئة ادوات المائده تحديدا السكاكين والشوك والمالعق سكاك - 4الفئة 

 دون غيرها  4رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 ية والئحته التنفيذ 1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة  -مجمع  ميفيدا   -  44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 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 - 459 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0254194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2011 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة  -شيلد فاير سيقتي اند سيكيوريتي ال تي دي 

 طبقا لقوانين المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة   -دي  519اي   -لندن  -كاتاري وارف  -سكوير   وان كندا - 24طابق 

 المتحدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية و المالحية و المساحية و الكهربائية و التصويرية و  - 4الفئة 

 السينمائية و البصرية وتلك المستعملة في الوزن و القياس واعطاء االشارات و المراقبة

) االشراف ( و االنقاذ و التعليم اجهزة تسجيل او نقل او استعادة الصوت او الصورة 

وسائط حمل الببيانات المغناطيسية اقراص التسجيل االت البيع االوتوماتيكية االجهزة 

التي تعمل بوضع القطع النقدية فيها االجهزة الراصده للنقود واالالت الحاسبة واجهزة 

الحاسبات االليه )الكمبيوتر( اجهزة اطفاء الحريق وهذه المنتجات معالجة البيانات و 

 04وادره 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/00/2014 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة االهرام للمشروبات  )شركة مساهمة مصرية (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العبور -المنطقة الصناعية األولى  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 (4المنتجات الواردة بالفئة ) - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/09/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة رينبو للتطبيقات والحلول الرقمية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -م. نصر  -ارض الجولف  -ش الرحالة البغدادى  25

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الفافات تخزين العاب الفيديو برمجيات العاب الفيديو برامج العاب الفيديو  - 4الفئة 

)برمجيات كمبيوتر( لفافات تخزين العاب الفيديو اشرطة فيديو مسجلة مسبقا محتوية 

يديو العاب فيديو على على االلعاب سماعات رأس سمعية وبصرية للعب العاب الف

اقراص )برمجيات كمبيوتر( برمجيات العاب مع لوحات مفاتيح اللعاب الفيديو العاب 

فيديو مبرمجة مخزنة فى لفافات تخزين )برمجيات( العاب فيديو فى شكل برامج 

كمبيوتر مسجلة على حامالت بيانات ملفات صور قابلة للتنزيل محتوية على اعمال فنية 

فيديو والعاب وروابط للمواقع على شبكة االنترنت متعلقة باالنشطة ونصوص وصوت و

الرياضية والثقافية برمجيات كمبيوتر وبرامج ثابتة للعب العاب الحظ على اى من 

المنصات المحوسبة بمافى ذلك لوحات مفاتيح االلعاب المخصصة واالت القمار 

حطات اليانصيب المرئية ملفات التىاساسها الفيديو واالت القمار التى اساسها اللف وم

متعددة الوسائط قابلة للتنزيل محتوية على اعمال فنية ونصوص وصوت وفيديو والعاب 

وروابط للمواقع على شبكة االنترنت متعلقة بالعاب الفيديو برمجيات قابلة للتنزيل فى 

شكل تطبيقات على الهواتف المتحركة للعب وااللعاب شخصيات وصور كارتونية 

 دون غيرها 4كة بالفئة متحر
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ا لقوانين والية نيفادا شركه أمريكية مؤسسة طبق -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 44104تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  910

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة اإللكترونية المحمولة باليد والقابلة للنقل لبث وحفظ وتنظيم ودمج  - 4الفئة 

عة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات )التالعب( وتسجيل ومراج

المتضمنة عبر شبكات حاسوب عالمية وشبكات السلكية وشبكات االتصاالت 

اإللكترونية، األجهزة األلكترونية متعددة االستعماالت لبث وحفظ وعرض وتنزيل 

 المعلومات المتعلقة بعمليات الشراء المحتملة عبر شبكات حاسوب عالمية، المساعدات

(، سالسل المفاتيح االلكترونية والبطاقات، قارئات )رمز ADPالرقمية الشخصية )

التشفير( الباركود، ماسحات الباركود الضوئية )رمز التشفير(، ماسحات ضوئية 

محمولة باليد، حماالت وحافظات وحقائب مخصصة لحمل االجهزة االلكترونية 

اسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة المحمولة باليد والقابلة للنقل وبالتحديد الحو

( ADPواألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية )

والهواتف الذكية، أغطية واقية لالجهزة االلكترونية المحمولة باليد والقابلة للنقل 

والهواتف وبالتحديد الحواسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة واألجهزة اللوحية 

( والهواتف الذكية، البطاريات ADPالمحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية )

وشواحن البطاريات لالستعمال كمصادر طاقة خارجية لالجهزة االلكترونية المحمولة 

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

لكترونية المحمولة باليد، محطات شحن لالجهزة االلكترونية لالستعمال مع االجهزة اال

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

النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات المتضمنة عبر شبكات حاسوب عالمية 

لحاسوب لدعم المحتوى وشبكات السلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية، برامج ا

والنصوص وغيرها من البيانات ليتم تنزيلها والوصول اليها عبر حاسوب أو غيرها من 

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

الحاسوب المستخدمة للتعرف على الصوت، برامج الحاسوب لتحويل المحادثة الى 

ج الحاسوب لتحويل النصوص الى محادثة، برامج الحاسوب المستخدمة نصوص، برام

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

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

عدات للتوزيع االلكتروني وبالتحديد والمذكرات والمناسبات على رزنامة الكترونية، م

الحواسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة 

( والهواتف الذكية، اجهزة الكترونية قابلة للنقل ADPوالمساعدات الرقمية الشخصية )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

الستقبال وبث وقراءة النصوص والصور والصوت عبر االتصال بشبكة انترنت 

السلكية، وحدات التحكم عن بعد الجهزة التسجيل، مشغالت سمعية رقمية، مسجالت 

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

معدات قابلة للنقل لتسجيل وبث واعادة انتاج الفيديوهات، معدات اخرى لتسجيل وبث 

ة ارسال واستقبال التلفزيون والراديو، وحدات التحكم واعادة انتاج الفيديوهات، اجهز

االلكترونية، وحدات التحكم االلكترونية لنقل ردود الفعل الحسية وبالتحديد االصوات 

واالرتجاجات التي يحس بها المستخدم، وحدات التحكم عن بعد لالجهزة االلكترونية 

االلكتروني وعلى الحاسوب،  المحمولة والقابلة للنقل والحواسيب، برامج حاسوب للنشر

 دون غيرها 4أجزاء وقطع غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة سابقًا.بالفئة 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسية مصرى ال -فرد  -محمد عبد الكريم محمد زعيمة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  -باسوس   -شارع السوق 10

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4موصل كهربائي معزورل بالستيك بالفئة رقم  -االسالك الكهربائية  - 4الفئة 
 

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

928982العالمة رقم 
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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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد عبد الكريم محمد زعيمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  -باسوس   -شارع السوق  10

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4موصل كهربائي معزول بالستيك بالفئة رقم  -االسالك الكهربائية  - 4الفئة 
 

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

928982العالمة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين المانيا  -كارل ولتر جى ام بى اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االماني   -اولم    44041   1اى ام لهرير فيلد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

رؤية التلسكوبات  -مشاهد تلسكوبية  -التلسكوبات  -المناظير ؛ احادى العين  - 4الفئة 

لألسلحة النارية / مشاهد تلسكوبية لألسلحة النارية ؛ جهاز توفير للرؤية الليلية / أجهزة 

لألغراض الطبية ؛ أجهزة توفير للرؤية الليلية / أجهزة للرؤية الليلية الليزر ، وليس 

استهداف الليزر للبنادق / مشاهد الليزر لألسلحة ؛ والنطاقات البصرية والمشاهد 

لعبة  4فون  2البصرية لألسلحة النارية ؛ تحديد المواقع ؛ جهاز قياس المسافة ؛ سيت 

البرمجيات ؛ الحاالت المكيفة للهواتف النقالة ؛ كرونو غرافس ) جهاز تسجيل  -فيديو 

الوقت ( صفارات اإلشارة ؛ كاميرات ) للتصوير ( ؛ جهاز السير واآلالت ؛ أجهزة 

حماية لالستخدام الشخصى ضد الحوادث ؛ انذار ؛ البطاريات ،الكهربائية ؛ شاحن 

البطارية ؛ الكلب ، صفارات قطع الغيار والملحقات لجميع السلع المذكورة أعاله ، 

  4المدرجة بالفئة 
 

228299العالمة 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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئوليه مؤلفة طبقا لقوانين المانيا  -كارل ولتر جى ام بى اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -اولم    44041،    1اى ام لهرير فيلد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

رؤية التلسكوبات  -مشاهد تلسكوبية  -التلسكوبات  -المناظير ؛ احادى العين  - 4الفئة 

لألسلحة النارية / مشاهد تلسكوبية لألسلحة النارية ؛ جهاز توفير للرؤية الليلية / أجهزة 

للرؤية الليلية / أجهزة للرؤية الليلية الليزر ، وليس لألغراض الطبية ؛ أجهزة  توفير

استهداف الليزر للبنادق / مشاهد الليزر لألسلحة ؛ والنطاقات البصرية والمشاهد 

لعبة  4فون  2البصرية لألسلحة النارية ؛ تحديد المواقع ؛ جهاز قياس المسافة ؛ سيت 

ت المكيفة للهواتف النقالة ؛ كرونو غرافس ) جهاز تسجيل البرمجيات ؛ الحاال -فيديو 

الوقت ( صفارات اإلشارة ؛ كاميرات ) للتصوير ( ؛ جهاز السير واآلالت ؛ أجهزة 

حماية لالستخدام الشخصى ضد الحوادث ؛ انذار ؛ البطاريات ،الكهربائية ؛ شاحن 

لع المذكورة أعاله ، البطارية ؛ الكلب ، صفارات قطع الغيار والملحقات لجميع الس

  4المدرجة بالفئة 
 

228299العالمة 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 - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة كورية  -ال جى اليكترونكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوريا  - 150 - 021’ سيول ’ جو   -دايرو . يونجدوينجبوبو   -يوى ’  124

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواتف الذكية؛ أجهزة االستقبال التلفزيوني؛ شاشات للحواسيب؛ الشاشات  - 4الفئة 

الحواسيب القابلة للتحويل؛  للغايات التجارية واإلعالنية؛ أجهزة الحاسوب المحمول؛

أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ أجهزة الحاسوب؛ لوحات المفاتيح؛ الحقائب لحمل 

لوحات المفاتيح؛ الحساسات؛ التخزين المرفق مع الشبكات )ان ايه اس(؛ السواقات 

المحمولة لألقراص الصلبة ؛ أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو 

؛ المكونات الصوتية؛ أنظمة المكونات الصوتية المؤلفة من سماعات الصوت الصور

المحيطي، السماعات، أجهزة الضبط ، األجهزة المازجة للصوت، أجهزة تعديل 

الصوت، مسجالت صوت، مستقبالت المذياع؛ برمجيات التطبيقات؛ برمجيات تطبيقات 

للهواتف المتنقلة والساعات  الحاسوب للهواتف النّقالة؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب

الذكية؛ مستقبالت الصوت؛ الطابعات الملونة؛ أجهزة الحاسوب اللوحي الشخصي؛ 

أجهزة استقبال اإلشارات؛ الفأرات للحواسيب؛ آالت التصوير؛ أجهزة الحاسوب القابلة 

لالرتداء؛ الهواتف الذكية على شكل نظارات ؛ الهواتف الذكية على شكل أدوات قابلة 

رتداء؛ الحافظات الجلدية للهواتف النقالة؛ الحافظات الجلدية للهواتف الذكية؛ لأل

الحافظات الجلدية للحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ عصبات المعصم لمشغالت 

الوسائط اإللكترونية الرقمية المحمولة؛ برمجيات الحاسوب التصاالت البيانات 

ض المعلومات عن التمارين / دهون الجسم الالسلكية الستقابل، ومعالجة، وإرسال وعر

/ بي ام آي /؛ المحطات المحمولة لالستخدام الشخصي من أجل تسجيل / تنظيم / إرسال 

/ التحكم / المراجعة للصحة والرعاية الصحية، واستقبال النصوص، البيانات، الصور، 

نسخ ضوئية؛ الملفات الصوتية؛ األجهزة اإللكترونية مع الوظائف التفاعلية؛ اجهزة 

أجهزة العرض الضوئي؛ كاميرات المراقبة للشبكات؛ الالفتات الرقمية؛ سماعات 

السيارات؛ سواقات ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ مشغالت الصوت ام بيه إي جي 

ثالثية الطبقات؛ أجهزة الهاتف؛ مستلزمات الهواتف الالسلكية؛ أجهزة االتصاالت 

تف المحمولة باليد ، الهواتف الالسلكية، هواتف األقمار الصناعية المحمولة تحديدا الهوا

والمساعدات الرقمية الشخصية ؛ أجهزة التحكم عن بعد بالتلفاز؛ الرقاقات لتحسين جودة 

صورة التلفاز؛ شاشات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ شاشات العرض 

شغالت بث الوسائط الرقمية )دي ام بي(؛ ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ م

سماعات الهواتف النّقالة؛ الشواحن المحمولة للبطاريات الكهربائية؛ األغشية الواقية من 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

الكريستال السائل للهواتف الذكية؛ حلقات الهواتف الذكية؛ مزودات الكهرباء للهواتف 

ارات الصور الرقمية؛ الذكية؛ قواعد للهواتف المحمولة؛ األلبومات اإللكترونية؛ إط

أجهزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى؛ أجهزة التسجيل، أو إرسال أو نسخ الصوت أو 

الصور لالستخدام في االتصاالت بعيدة المدى؛ األجهزة واألدوات الصوتية والبصرية 

الكهربائية ؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب ألجهزة التلفزيون؛ برمجيات تطبيقات 

ات الشخصية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لألدوات المنزلية؛ الحاسوب للشاش

برمجيات تطبيقات الحاسوب للثالجات؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب آلالت غسيل 

المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للمكانس الكهربائية؛ برمجيات تطبيقات 

تطبيقات  الحاسوب لغساالت الصحون؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لألفران؛ برمجيات

الحاسوب ألفران الموجات المصغرة؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب آلالت ترتيب 

المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لمنقيات الهواء؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب 

لمنقيات المياه؛ مشغالت األقراص متعددة االستخدام الرقمية للمسرح المنزلي؛ األجهزة 

تنظيم، إرسال، تغيير، ومراجعة واستقبال النصوص، الشخصية المحمولة لتسجيل، و

البيانات، والصور والملفات الصوتية التي تتعلق بالصحة والعافية؛ مكبرات الصوت 

المرئية للمسارح المنزلية؛ أجهزة العرض  -للمسرح المنزلي؛ المستقبالت الصوتية 

رونية؛ المحطات للمسرح المنزلي؛ الدارات المتكاملة؛ أنظمة تحصيل الرسوم اإللكت

اإللكترونية المجهزة في المركبات للتعامالت التجارية اإللكترونية؛ كاميرات التلفاز ذو 

الدائرة المغلقة؛ الطابعات الحرارية؛ طابعات الليزر؛ طابعات الحبر السائل؛ برامج 

الحاسوب المسجلة؛ برامج الحاسوب القابلة للتحميل؛ كاميرات الحاسوب الشخصي؛ 

لصوت الرقمية؛ اجهزة تسجيل كاسيتات فيديو؛ شاشات الشبكات؛ برمجيات مسجالت ا

الكمبيوتر المخصصة للتعليم؛ المفكرات اإللكترونية )إينوت(؛ ألواح الكتابة التفاعلية؛ 

ملفات الصور القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها من خالل اإلنترنت؛ المنشورات 

ظمة مؤتمرات الفيديو؛ الشاشات لمؤتمرات الفيديو؛ اإللكترونية القابلة للتحميل؛ أن

الكاميرات لمؤتمرات الفيديو؛ السماعات لمؤتمرات الفيديو؛ النظارات ثالثية األبعاد 

لمستقبالت التلفاز؛ مولفات البث للسيارات؛ مشغالت الكاسيت للسيارات؛ وحدات توليد 

في توليد الطاقة الشمسية؛ أنظمة الطاقة الضوئية الفولتية؛ المحوالت العاكسة المستخدمة 

التحكم للتهوية، ودرجة حرارة التدفئة وتكييف الهواء؛ أنظمة الحماية االلكترونية 

للشبكات المنزلية؛ األجهزة التشغيل اآللي للمنازل؛ اجهزة الشبكات المنزلية الواردة 

 4بالفئة رقم 
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04/10/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة   -شركة فودافون جروب بى إل سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  2   19بيركشير ار جي  -نيوبورى  -ذا كونيكشن  -فودافون هاوس 

 المتحدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

جهزة وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات االتصال ، هواتف أ - 4الفئة 

السلكية وهواتف متحركة وثابتة ، هواتف متحركة ، أجهزة اتصاالت محمولة ، هواتف 

ذكية ، علب للهواتف ، سماعات رأس للهواتف ، أجهزة كمبيوتر محمولة ومتحركة 

بس ، أجهزة وأدوات االتصال ولوحية ، أجهزة اتصاالت وكمبيوتر الكترونية قابلة لل

بالبيانات ، أنظمة معالجة الصوت ، معدات شبكات الكمبيوتر واالتصال بالبيانات ، 

أجهزة بيانات متحركة ، أنظمة معالجة البيانات ، قواعد بيانات الكترونية ، برامج 

وبرمجيات الهواتف الرقمية ، أجهزة كمبيوتر لالتصاالت ، شبكات االتصاالت ، أجهزة 

مودم ، موجهات شبكات ، تركيبات واسعة النطاق ، أجهزة إزالة التشفير ، أجهزة فك 

التشفير بما في ذلك أجهزة لها أدلة مشاهدة تفاعلية و/أو مسجالت لتسجيل برامج 

التلفزيون والبرامج الصوتية ، أجهزة كهربائية والكترونية لالستخدام في استقبال بث 

رضي أو البث بالكبالت ، أجهزة وأدوات لمعالجة ونقل األقمار الصناعية أو البث األ

وتخزين وإدخال واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على شكل بيانات أو نصوص 

أو صوت أو صور بيانية أو فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه الصيغ ، وحدات وأجهزة 

وااللكترونية ، مساعدات  السلكية محمولة ، أجهزة تحكم عن بعد في األجهزة الكهربائية

رقمية شخصية ، حساسات الكترونية بما في ذلك عدادات الُخطى ومقاييس االرتفاع 

والموازين ، قارئات الباركود ورمز االستجابة السريعة والماسحات الضوئية ، 

تسجيالت صوتية ومرئية ، وسائط لتخزين المعلومات والبيانات والصور والصوت ، 

ة )قابلة للتنزيل( بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج محتوي وسائط رقمي

الراديو والفيديوات والصور والموسيقى والنصوص والبيانات والصور البيانية ونغمات 

الرنين التي يتم تقديمها من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من 

ل واإلرسال باألقمار الصناعية ، ألعاب الشبكات االلكترونية ، أجهزة وأدوات االستقبا

الكمبيوتر والفيديو بما في ذلك األلعاب القابلة للتنزيل ، منشورات الكترونية )قابلة 
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للتنزيل( مقدمة عبر الشبكة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من 

بيانات رقمية قابلة الشبكات االلكترونية ، وسائط آلية قابلة للقراءة ، صوت وفيديو و

للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات 

االلكترونية ، أجهزة شحن البطاريات لالستخدام مع أجهزة االتصاالت ، بطاريات ، 

معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية ، معدات ملحقة ألجهزة التلفزيون وأجهزة 

، أجهزة كمبيوتر بما في ذلك أجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة وأجهزة الكمبيوتر 

كمبيوتر محمولة ، مفكرات شخصية الكترونية ، أجهزة وأدوات الكترونية وأجهزة 

وأدوات مالحية باألقمار الصناعية وأجهزة وأدوات تحديد المواقع بما في ذلك أنظمة 

أو السيارة تشتمل على مكبر صوت  تحديد المواقع العالمية ، وحدات مركبة على المكتب

يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال اليدين ، حامالت سماعات الهاتف في 

السيارة ، أجهزة وأدوات التدريس ، أجهزة قياس ، أجهزة قياس ذكية ، بطاقات ممغنطة 

 فارغة أو مسجلة مسبقًا ، بطاقات محتوية على معالجات دقيقة ، بطاقات هاتف ،

بطاقات إئتمان ودين ودفع ، بطاقات إئتمان عبر الهاتف ، بطاقات مشفرة ، برامج 

كمبيوتر بما في ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو 

غيرها من الشبكات االلكترونية ، برامج االتصال بالبيانات ، برامج تطبيقات بما في 

اتف المتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، برامج ذلك برامج تطبيقات للهو

كمبيوتر لالتصال الالسلكي بالبيانات ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لمزامنة ونقل 

ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم والمحتويات بين واحد أو أكثر من األجهزة 

ة المحمولة ولتأمين عمليات الشراء االلكترونية ولشراء تطبيقات األجهزة االلكتروني

المشفرة ، برامج األنظمة التشغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والتشفير والتخزين المتدفق 

للصوت والفيديو والرسوم البيانية والنصوص والبيانات على شبكات االتصال ، برامج 

ت البحث ، كمبيوتر لتمكين التواصل وتبادل الملفات من واحد لواحد ، برامج محركا

برامج كمبيوتر إلجراء وتنسيق االتصال بين مستخدمي الكمبيوتر لمشاركة المعلومات 

والبيانات الصوتية عبر شبكات االتصال االلكترونية ، برامج ألجهزة التلفزيون التفاعلية 

، برامج تحرير الصوت والفيديو بما في ذلك تطبيقات برامج لالستخدام على أجهزة 

ركة ، برامج لتعريف هوية األشخاص ، برامج للتحكم بالوصول والتحكم الهواتف المتح

بالفيديو وكشف حضور األشخاص ، برامج لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك 

مضادات للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات 

رامج الشبكات الخاصة التجسس وتصفية شبكة االنترنت ، برامج كشف االختراق ، ب

االفتراضية ، برامج كمبيوتر إلستقبال ومعالجة ونقل وعرض المعلومات المتعلقة 

باللياقة البدنية ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم وأنماط النوم والمواقع والسلوك وحالة 

الجو ودرجة الحرارة ، برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات المتعلقة بتتبع وااللتزام 

حفيز عبر برنامج الصحي واللياقة البدنية ، أجهزة ضد السرقة ليست للمركبات ، والت

حساسات مضادة للتصادم للمركبات ، أدوات وأجهزة لتحديد الملكيات المتحركة ، 

أجهزة إلرسال وإستقبال المعلومات من الملكيات المتحركة ، أدوات وأجهزة للتحكم عن 

المنزلية ، أجهزة ومنشآت إنذار ، أنظمة تحديد بعد باألجهزة الكهربائية واألدوات 

المواقع ومالحة عبر األقمار الصناعية ، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من 

وإلى األجهزة االلكترونية ، أجهزة ومنشآت الكترونية وبيومترية للتحكم بالوصول ، 

مغلقة ، كاميرات أجهزة لتعريف هوية األشخاص ، أنظمة التلفزيون ذات الدوائر ال

وكاميرات تلفزيون ومسجالت فيديو ألجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة ، أجهزة 

بصرية وفوتوغرافية ، عدادات سرعة الكترونية ، عدادات مسافات الكترونية ، أجهزة 

قياس سرعة الدوران الكترونية ، أجهزة التحقق من السرعة للمركبات ، مسجالت 
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بات ، حساسات كهربائية أو الكترونية للمركبات ، حساسات الكيلومترات للمرك

الكترونية ، صفارات اإلنذار ، أقفال الكترونية للمركبات ، أجهزة تحكم عن بعد ، 

مفاتيح الكترونية للمركبات ، أنظمة الكترونية للدخول إلى للمركبات بدون مفتاح 

بات وصندوق السيارة وغطاء وأنظمة مفتاح التشغيل ، أنظمة لفتح وإغالق أبواب المرك

محرك السيارة والسقف آليًا ، أجهزة اتصال مدمجة في خوذات الدراجات النارية ، 

أجهزة تحديد المواقع العالمية ، أجهزة للمركبات لتحديد موقع المركبة أو إعطاء إشارة 

عنها وأماكن الموقع وطرق السفر والوقت وحاالت المرور ووجود مركبات الطوارئ 

االت الخطرة ، أنظمة لالتصال بين المركبات والبنى التحتية للطرق ، أجهزة كشف والح

العالمات على الطرق ، أنظمة وأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، أنظمة النقطة العمياء 

وأنظمة مراقبة للمساعدة في تغيير الحارة ، أجهزة كمبيوتر ُمركبة في المركبات ، 

أو بصرية ُمركبة في المركبات بما في ذلك المركبات  معدات كهربائية أو الكترونية

البرية ، أنظمة تشخيصية وأنظمة تشخيصية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة في المركبات 

، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى المركبات ، أجهزة لكشف و/أو تبادل 

والسالمة ، األجهزة المساعدة  البيانات بين مركبة ووحدة تحكم عن بعد ألغراض األمن

في صف السيارات وأجهزة كشف العوائق ، أنظمة وأجهزة إنذار للمساعدة في صف 

السيارات والرجوع للخلف وكشف النقطة العمياء ، أنظمة الكشف ما قبل التصادم 

وتجنب التصادم ، أجهزة الكترونية غير متنقلة للمركبات ، أنظمة كمبيوتر مزودة 

باللمس في المركبات ، أجهزة لتحديد موقع المركبات عن بعد ، ساعات بشاشة تعمل 

على شكل أساور يمكنها نقل البيانات إلى الهواتف الذكية ، برامج قابلة للتنزل ألغراض 

  4الترويج والعرض لشاشات العرض الخاصة على أجهزة االتصاالت بالفئة رقم 
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وغيرها 


