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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 
 

    0440494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منطقة حرة  ذات مسئولية محدودة -ذ م م  -تاور ميديا مدل ايست منطقة حرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، مدينة دبى لالعالم . مدينة دبى .االمارات العربية المتحدة  500045ص.ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 4الفئة 

شارة الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإل

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص تسجيل ، أقراص مدمجة ، 

من وسائط التسجيل الرقمية ، آليات لألجهزة التي تعمل  أقراص فيديوية رقمية وغيرها

بقطع النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات معالجة البيانات وأجهزة 

الكمبيوتر ، برمجيات كمبيوتر ، أجهزة إطفاء الحرائق ، أجهزة تسلية معدة لالستخدام 

رمجيات الكمبيوتر مع شاشات عرض أو شاشات مراقبة خارجية ، جميع برامج وب

بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل النشر، أي، برمجيات مسجلة على وسائط 

مغناطيسية أو تم تنزيلها من شبكة حاسوب عن بعد ، آليات تعمل بالنقد ألجهزة 

بصرية) ،  –التلفزيون ، أجهزة تشغيل األقراص المدمجة ، أقراص مدمجة (سمعية 

اءة فقط) ، برامج ألعاب كمبيوتر ، أجهزة لأللعاب المعدة أقراص مدمجة (لذاكرة القر

لالستخدام مع شاشات عرض أو شاشات مراقبة خارجية ، أقراص وبرامج وبرمجيات 

ألعاب الكمبيوتر ، برامج ألعاب الكمبيوتر )برمجيات قابلة للتنزيل( ، برامج ألعاب 

للتلفزيون التفاعلي الكمبيوتر مسجلة على أشرطة (برمجيات) ، برامج الكمبيوتر 

واأللعاب و/أو المسابقات التفاعلية ، برامج وبرمجيات األلعاب االلكترونية ، برامج 

ألعاب الكمبيوتر متعددة الوسائط التفاعلية ، ألعاب الفيديو المبرمجة (برمجيات) ، 

الهواتف المتحركة ، أجهزة االتصاالت المتحركة ، بطاريات الهواتف المتحركة ، 

االتصاالت المتحركة ، أطواق للهواتف المتحركة ، علب للهواتف المتحركة ، طرفيات 

نغمات رنين قابلة للتنزيل للهواتف المتحركة ، أجهزة لالستعمال غير اليدوي للهواتف 

 المتحركة.
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 جريدة 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 
 

    0402442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/2014 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة مؤلفه طبقا لقوانين اليابان -ليدر اليكترونكس كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -تسيناشيما هيجاشى كو هيوكو يوكو هاما   44- 4- 2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

لسينمائي أجهزة وأدوات وأجهزة المسح الضوئي والتصوير الفوتوغرافي وا - 4الفئة 

والبصري والوزن والقياس والتشوير والتحقق )اإلشراف( ؛ أجهزة وأدوات إلجراء أو 

تحويل أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم في الكهرباء ؛ جهاز لتسجيل أو نقل أو 

إعادة إنتاج الصوت أو الصور ؛ محوالت التيار المتردد ؛ محوالت مزدوجة انثي ، 

، محوالت ليد لوحة شاشة ، ادوات التيار المستمر، مكبرات محوالت تكبير الصوت 

الصوت، مضخمات توزيع الفيديو، محلالت الكاميرا، محلل الموارد البشرية ، محلالت 

ارتعاش المعالجة الرقمية. محلالت دي إن إن أي ، محلالت الفيديو محلالت فورييه 

لتوكيل، محلالت مشاهدة مباشرة السريع ، محلالت الصورة عالية الجودة ، تحليل منافذ ا

، محلالت بث بيانات اي بي ؛ محلالت الشبكات ؛ محلل الوقت الحقيقي ؛ تحليل دفق 

الفيديو ؛ محلل دفق الفيديو تي اس؛ محلل بيانات الشبكة ؛ محلل الطيف الضوئي؛ 

محلالت البروتوكول الميداني بي اتش اس ؛ محلل الحقل المفيد. محلالت البروتوكوالس 

دي اي، محلل الطيف، محلالت إشارات الفيديو ، محلالت الصوت ، محلل نمط الفيديو 

الرقمي. ، محلالت واجهة اإلشارات الرقمية ؛ محلل التقاط بصري محللي ميديا ونقل 

المعلومات وتحويل المعلومات؛ محلالت شبكات وتحويل الشبكات الهوائيات الوهمية، 

في مخازنات ار اف ؛ بطاقات منفذ اإلدخال / اإلخراج ملحقات البطارية المخففات. يو و

والتعاقب. شواحن بطاريات دنا دي في دي وسي و ام دي ، الرجفة / لعبة الداما و 

محوالت خط لعبة الداما؛ ال سي دي لعبة الداما. شاشات الكريستال السائل ، لوحة نظام 

ل لعبة الداما. محوالت تحديد الهامش بنظام الهامش لعبة الداما، شريط فيديو مسج

مقياس ألوان اإلضاءة محوالت العرض عن بعد محوالت العدادات. عدادات معدل 

الخطأ موزعين ، موزعي الفيديو ، الفيديو ، عدادات التردد ، مولدات الموجة التعسفية ، 

مولدات الصوت، مولدات إشارة الفيديو ، مولدات الوظائف مولتي ، مولدات ، مولد 

ولدات السوفت وير المزامنة، مولدات النمط. مولدات ار اف ؛ مولدات الفيديو م

اإلشارة، مولدات سباحة ، مولدات الفيديو مولدات موجة جيبية و / أو مربعة، . مولدات 

االجتياح حاملي البطارية األحمال اإللكترونية قطع االشجار متر ، عداد التعقب مقاييس 

عدادات تشويه ، عدادات الطاقة  طور التتبع ، عدادات مستوى البعد؛

الليزرمتعدد،.عدادات الضوضاء ، عدادات الطاقة الضوئية ، متر الطول الموجي 
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 جريدة 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

البصري. متر طور مقاييس مستوى اإلشارة ، عدادات مستوى الفيديو، عدادات 

ضوضاء الفيديو واو ورفرفة، . متر التردد مقاييس قوة المجال ، متر المبرت انخفاض 

ي ،متر.، عدادات مستوى الحقل التلفزيوني الفولتميترات لألنابيب المفرغة منظم الحال

االنجراف مقياس المعدالت الرقمية. ومعّدالت إشارة ستيريو، الفيديو؛ ُمعدّ الت اي اس 

بي ال ؛ ُمبد التاي اس دي بي ؛ مبدالت دي في بي تي ، مبدالت دي في بي اس شاشات 

كونات الموجي الرقمي تراقب ، شاشات العرض ملونة ، شاشات مراقبة الموجي، م

الموجي الرقمية عالية الدقة ؛ شاشات اتش دي الموجه / الموجي شاشات اتش دي اي 

دي اي، شاشات عالية الدقة ، شاشات استقبال ، شاشات استقبال اي اس بي تي اس؛ 

المكانية،  شاشات اإلضاءة، شاشات االغالق ؛ شاشات متعددة الهياكل األساسية للبيانات

شاشات الشكل الموجي المتعدد الون، الشاشات. بالون شاشات. ، شاشات تراقب شبكة، 

الشاشات الصوتية شاشات صوت ستيريو؛ تحيط شاشات الصوت. شاشات الموجه / 

الموجي شاشات العرض الموجي أجهزة مراقبة اإلشارات الصوتية الرقمية شاشات 

أجهزة استقبال دي في بي اس مودم ، شاشات استقبال ، أجهزة استقبال دي في بي 

موديوم شاشات الموجي، . شاشات الموجي.السريع، شاشات الموجي عالي الدقة ؛ 

شاشات بمحوالت ، شاشات الموجي اس دي اي ؛ مؤشرات التذبذب. الذبذبات. حزم 

البطارية منصات مطابقة منصات مراقبة متعددة مشغالت ام بي اي اللون وحدات 

لتليفزيون و مصادر الطاقة؛ مزودات الطاقة؛ الطابعات الحرارية المجسات؛ توصيل ا

بتقنية االتش دي واليو اتي دي و االس دي ارو متعدد التنقيط، متعدد مسجالت البيانات، 

مسجالت الترددات الالسلكية ، مسجالت قرص الفيديو وحدات التحكم عن بعد ؛ 

الستشعار البصرية، أجهزة استشعار محددات اإلشارة مستشعرات الطاقة أجهزة ا

االهتزاز، أجهزة استشعار الضغط؛ مجسات التيار الكهربائي ، مجسات الجهد 

الكهربائي ، مجسات المقاومة الكهربائية ، أجهزة استشعار التسارع ، أجهزة استشعار 

الموقف ، مجسات درجة الحرارة ، مستشعرات األلوان والمجسامات اجهزة تركيبات 

ار للصوت واختبار المودم واختبار الجهد ، جهاز اختبار األنبوب والدوائر ؛ االختب

وحدات االغالق االتوماتيكي وحدات توصيل شاشات التليفزيون الهاي دفينشن. وحدات 

العرض متتبعي المنحنى، محوالت الطاقة ، اجهزة قياس ، أجهزة وأدوات الموالفات 

التلفزيون ؛ جهاز قياس القدرة و الحث ؛ أجهزة الرقمية ؛ أجهزة قياس وأدوات موالفات 

قياس فيديو وأدوات منصة قياس المعدات ؛ برامج القياس والتحكم أجهزة فحص ال سي 

دي واألدوات الخاصة بها ؛ أجهزة وأدوات مراقبة شبكةاس دي اي ، االجهزة و أجهزة 

اختبار الكاميرا  استجابة التردد السمعي الشبكي اجهزة اختبار جودة الخدمة ؛ أنظمة

،معدات تصنيع الكاميرات ، أجهزة فحص ضبط الكاميرا مخطط االختبار قاعدة بيانات 

لالنترنت؛ جهاز فحص جودة الصورة ثالثية األبعاد ؛ جهاز فحص جودة صور الفيديو 

جهاز مساعد التركيز ومولدات رمز الوقت ، مستقبالت رمز الوقت ، أجهزة استقبال 

الكمبيوتر ألجهزة عرض الواف.، برامج كمبيوتر لقياس اإلنارة ؛  جي بي اس ، برامج

برامج كمبيوتر لقياس التعرض ؛ برامج كمبيوتر لمساعدي المساعد الرقمي الشخصي / 

الشخصي الرقمي ؛ أجهزة إنارة ، أجهزة عرض ، مساعدين رقميين / شخصيين ؛ 

ميرات الفيديو[. شاشات كاميرات تلفزيونية ؛ مسجالت رقمية. كاميرات الفيديو ]كا

التلفزيون مستقبالت التلفزيون محرري الفيديو تركيب أجزاء الرف واالكسسوارات. 

  4خزانة محمولة قطع الغيار والتجهيزات والوحدات للسلع المذكورة أعاله بالفئة رقم 
 

23223االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 

 

 

205 

 

 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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0404001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الحى العاشر  -مساكن اطلس  901

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وجميع المنتجات  -اجهزة الموبايل ومستلزماتها  - 4الفئة 

 4الوارده بالفئه 
 

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 
 

    0409454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المؤسسه االسالميه لتجاره وتوزيع البطاريات واالطارات  -محمد سليم فهمى سليم 

 فرد مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مركز ابو حماد -ملك /سليم فهمى سليم  -شارع الشيخ ابو حماد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4بطاريات السيارات بالفئة  - 4الفئة 
 

898828العالمة 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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -مصرى  -ه لالستيراد والتصدير المؤسسه االسالمي -محمد سليم فهمى سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر   -الحى العاشر   -زهراء مدينة نصر   1040عمارة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4بطاريات السيارات بالفئة  - 4الفئة 
 

982232االشتراطات        :      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 
 

    0405049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة نظمت بموجب قوانين واليه  -دكتور سويس انتربرايسيز ،ال بى 

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  4212،سان دييغو ، سى ايه 140تون رود سكران 4495

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

اشرطة الفيديو واقراص الفيديو الرقمية واقراص الفيديو الرقمية عالية  - 4الفئة 

الوضوح واالقراص البصرية عالية السعة المسجلة مسبقا اشرطة الصوت واالقراص 

ت الصوتية والمرئية التى تعرض ترفية االثارة الواقعية والترفية المدمجة التسجيال

الكرتونى والموسيقى والقصص التسجيالت الموسيقية التسجيالت الصوتية والمرئية 

القابلة للتحميل الصور المتحركة القابلة للتحميل نغمات الرنين والرسومات وورق 

لحاسوب العالمية واتالجهزة الالسلكية الخلفيات والموسيقى القابلة للتحميل عبر شبكات ا

النقالة برمجيات شاشات التوقف للحواسيب برمجيات الحاسوب متعددة الوسائط المسجلة 

على اسطوانات مضغوطة تعرض افالم الصور المتحركة للترفية برمجيات العاب 

اتف الفيديو والعاب الحاسوب برمجيات العاب الحاسوب القابلة للتحميل المستخدمة للهو

النقالة والهواتف الخلوية والحواسيب اللوحية العاملة باللمس العاب الحاسوب التفاعلية 

القابلة للتحميل والعاب الفيديو وبرامج وبرمجيات االلعاب االلكترونية عبر شبكة 

الحاسوب العالمية واجهزة االتصاالت الالسلكية وبرمجيات العاب الفيديو المقدمة على 

او اقراص فيديو رقمية واالشرطة وبطاقات الذاكرة العاب  اسطوانات مضغوطة

الحاسوب والعاب الفيديو التفاعلية وبرامج وبرمجيات االلعاب االلكترونية المقدمة على 

اسطوانات مضغوطة او اقراص فيديو رقمية واالشرطة وبطاقات الذاكرة الواردة بالفئة 

 دون غيرها 4
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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 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0405040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد 

 هونج كونج  -لقوانين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10تى ار  هاربور  سيتى  ايه / اف ساوث تاور  وورلد فاينانس سى 14 - 04ار ام 

 هونج كونج   -كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر، مسجلة، برمجيات كمبيوتر مسجلة، ملفات موسيقية قابلة  - 4الفئة 

للتنزيل، وسائط تخزين بيانات مغناطيسية، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، 

ات برمجيات الكمبيوتر، مسجلة او قابلة للتنزيل، رموز األمان ]أجهزة تشفير[، منص

المساعد الرقمي الشخصي، برمجيات ألعاب الكمبيوتر، هواتف نقالة، سماعات الرأس، 

مشغالت وسائط محمولة، كبائن لمكبرات الصوت، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، 

 04بطاريات كهربائية بالفئة رقم : 
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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 
 

    0405042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده طبقا لقوانين هونج  -ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد 

 كونج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10ورلد فاينانس سى تى ار  هاربور  سيتى ايه / اف ساوث تاور  و 14 - 04ار ام 

 هونج كونج -كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر، مسجلة، برمجيات كمبيوتر مسجلة، ملفات موسيقية قابلة  - 4الفئة 

للتنزيل[،  للتنزيل، وسائط تخزين بيانات مغناطيسية، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة

منصات برمجيات الكمبيوتر، مسجلة او قابلة للتنزيل، رموز األمان ]أجهزة تشفير[، 

المساعد الرقمي الشخصي، برمجيات ألعاب الكمبيوتر، هواتف نقالة، سماعات الرأس، 

مشغالت وسائط محمولة، كبائن لمكبرات الصوت، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، 

 04ئة رقم : بطاريات كهربائية بالف
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 جريدة 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 
 

    0405049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده  تأسست وقائمة طبقا  -ترانسنت فاينانشيال سيرفيس ليمتد 

 لقوانين هونج كونج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10ايه / اف ساوث تاور  وورلد فاينانس سى تى ار  هاربور  سيتى  14 -04ار ام 

 هونج كونج  -كانتون ار دى تى اس تى كيه ال ان 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر مسجلة برمجيات كمبيوتر مسجلة ملفات موسيقية قابلة للتنزيل  - 4الفئة 

كمبيوتر )برمجيات قابلة للتنزيل( منصات وسائط تخزين بيانات مغناطيسية برامج 

برمجيات الكمبيوتر مسجلة أو قابلة للتنزيل رموز االمان )اجهزة تشفير( المساعد 

الرقمى الشخصى برمجيات العاب الكمبيوتر هواتف نقالة سماعات الرأس مشغالت 

وسائط محمولة كبائن لمكبرات الصوت كاميرات )للتصوير الفوتوغرافى( بطاريات 

 4ربائية بالفئة رقم كه
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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 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك 

 الواليات المتحدة االمريكيه -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 45019كوبرتينو , كاليفورنيا  -وان ابل بارك واى   

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب  - 4الفئة 

ة باالتصاالت السلكية المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاص

والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية 

لنقل الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط 

 المتعددة؛ أجهزة اتصال الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي

تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة 

للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات 

روني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة الهاتفية والبريد االلكت

النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ 

البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او 

ة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب واألجهزة التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقال

الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت 

والفيديو؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تأليف الكتب والمنشورات والمستندات 

برمجيات اإللكترونية وتنزيلها واستقبالها وتحريرها وعرضها وتخزينها وتنظيمها؛ 

تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية 

الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية 

جهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات النقالة واأل
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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

االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة 

الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع 

جهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات الحواسيب والهواتف النقالة واأل

الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة 

قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ 

اقبة وشاشات عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مر

عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب 

والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت 

؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ والفيديو؛ النظارات الذكية

عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ 

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة 

لة للبس والساعات الذكية واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القاب

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات 

المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص 

ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت 

برات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة الصوت والفيديو الرقمية؛ مك

الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ 

سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات 

ألجهزة التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ ا

الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم 

بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية وأجهزة التلفزيون 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف 

النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

صوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت ال

الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 

أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة 

ة ومحطات الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهز

االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة؛ 

واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

رات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والنظا

والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية 

والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 

االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية  واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجهزة

والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 

جهزة اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األ

المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع 

النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية 
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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

المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ 

النات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح المقاييس؛ لوحات اإلع

السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم 

عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكهربائية للتحكم 

هزة التحليل الكهربائي؛ طفايات عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أج

الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 

اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 

مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن 

؛ الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف بعد

على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني 

السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات 

تشعار واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء الحرارة(؛ شاشات وأجهزة اس

والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات 

الضوء(؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية 

مة مراقبة اجهزة وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظ

االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الكهربائية 

وااللكترونية الخاصة باألبواب والنوافذ؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية ألبواب 

 4المرآب؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية الواردة بالفئة رقم 

 
 

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

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 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

فى شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -ابل انك 

 الواليات المتحدة االمريكيه -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 45019كوبرتينو , كاليفورنيا  -وان ابل بارك واى  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب  - 4الفئة 

محمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية ال

والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية 

لنقل الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط 

شبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي المتعددة؛ أجهزة اتصال ال

تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة 

ارسال واستالم وتخزين المكالمات للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل 

الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة 

النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ 

يل او تشغيل او البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشك

التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب واألجهزة 

الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت 

والفيديو؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تأليف الكتب والمنشورات والمستندات 

تنزيلها واستقبالها وتحريرها وعرضها وتخزينها وتنظيمها؛ برمجيات اإللكترونية و

تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو 

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية 

اسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية للحو

النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 
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 جريدة 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

االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة 

قابلة للبس الستخدامها مع الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية ال

الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات الذكية والنظارات 

الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة 

قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ 

عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات 

عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات رأسية الستخدامها مع الحواسيب 

والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس 

لفزيون ومشغالت ومسجالت الصوت والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة الت

والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ 

عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ 

الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة 

األجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية و

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات 

المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص 

ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت  ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل

الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة 

الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ 

سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات 

الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة التلفزيون؛ علب 

الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم 

بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 

لذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو للبس والساعات الذكية والنظارات ا

وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف 

بس والساعات الذكية النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة لل

والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات 

الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ 

أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة 

ارنات واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات الوصل والق

االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات السابقة؛ 

واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 

ألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة وا

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 

والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية الخارجية 

النقالة  والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف

واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر 

اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة اإللكترونية؛ األطواق 

المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع 

النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية 
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الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛  المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت

المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح 

السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم 

للتحكم  عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت الكهربائية

عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات 

الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 

اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 

ربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكه

بعد؛ الجوارب التي تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف 

على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني 

الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات السكنية؛ المساعدات الرقمية الشخصية؛ اجهزة تنظيم 

الحرارة(؛ شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء 

والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات 

الضوء(؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية 

ترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة وااللك

االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد الكربون؛ االقفال والمزالج الكهربائية 

وااللكترونية الخاصة باألبواب والنوافذ؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية ألبواب 

 4باني السكنية بالفئة رقم المرآب؛ انظمة امن ومراقبة الم

 
 

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

اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى شركة محدودة  -ابل انك 

 الواليات المتحدة االمريكيه -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  45019وان ابل بارك واى ، كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

لتى تستخدم فى تطوير غيرها من تطبيقات البرمجيات البرمجيات الحاسوبيه ا - 4الفئة 

  4برمجيات تطوير التطبيقات بالفئة رقم 
 

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

اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -الحلول  المتكاملة لالسواق االلكترونية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -التجمع الخامس  -المنطقة االولى   -الحى الثانى   224-222قطعة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

امج تطبيقية للهواتف الذكية برامج كمبيوتر ) برمجيات تطبيق البرمجيات بر - 4الفئة 

قابلة للتنزيل ( برامج للهواتف الذكية ) برمجيات وتطبيقات قابلة للتنزيل ( الواردة بالفئة 

 والترد ضمن فئات اخرى  4
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0400001 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  -اتش بى هيوليت باكارد جروب ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية   -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 00000تكساس  -هوستون  -ومباك سنتر درايف ويست ك11995

 االمريكية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة الكمبيوتر ،اجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة ، مفكرة على شكل  - 4الفئة 

كمبيوتر صغير ، اجهزة الكمبيوتر اللوحية ،هواتف ذكية ، معدات معالجة البيانات ، 

الكمبيوتر ، اجزاء الكمبيوتر ، ملحقات الكمبيوتر ، الفأرة )ملحقات  ذاكرة

الكمبيوتر(شاشات العرض ، عرض الفيديو ،شاشات )اجهزة الكمبيوتر(طابعات 

لالستخدام مع اجهزة الكمبيوتر ، االت الكل فى واحد للنسخ ، المسح الضوئى و الفاكس 

الستخدام فى النسخ الطباعة والمسح والطباعة االجهزة االلكترونية متعددة الوظائف ل

الضوئى و/ او التقاط الفيديو و/ او نقل المستندات والصور واالجزاء لما سبق ذكره 

  4الماسحات الضوئية ، االت التصوير بالفئة رقم 
 

التنازل عن الحروف كال على  -  29922االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

حدى 
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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

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اوبتيمم باور سولوشن  -سمير ترياق عيد باسيليوس و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزمالك  -أ شارع أسماعيل محمد  25

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الواج الطاقة الشمسية النتاج الكهرباء 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركة فودافون جروب بى إل سى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  219بيركشير ارجي   -ذا كونيكشن نيوبرى  -فودافون هاوس 

 المتحدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات االتصال ، أجهزة  - 4الفئة 

االتصال بالبيانات ، أجهزة وأدوات االتصال الميدانية القريبة ، أجهزة وأدوات  وأدوات

لمعالجة ونقل وتخزين وإدخال واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على شكل 

بيانات أو نصوص أو صوت أو صور بيانية أو فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه 

يدًا مساعدات رقمية شخصية وهواتف الصيغ ، وحدات وأجهزة السلكية محمولة تحد

السلكية وهواتف متحركة وهواتف خلوية وهواتف ذكية وهواتف فيديو وأجهزة 

كمبيوتر محمولة ومتحركة ولوحية لمزامنة ونقل وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات 

و/أو الصوت و/أو المحتوى الصوتي لتصفح ومشاهدة وتنزيل البيانات و/أو الصوت 

ى الصوتي و/أو الفيديو و/أو المعلومات االلكترونية بما في ذلك تطبيقات و/أو المحتو

البرامج المقدمة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من االنترنت أو شبكات الكترونية أخرى 

ولالستخدام في التوصيل مع أنظمة الدفع الالسلكية لالتصاالت ، أجهزة مودم ، بطاقات 

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

، بطاقات ائتمان عبر الهاتف ، بطاقات مشفرة ، بطاقات ذكية ، قارئات الباركود ورمز 

االستجابة السريعة ، الماسحات الضوئية للباركود ورمز االستجابة السريعة ، وسائط 

ألقراص المدمجة ، وسائط لتخزين المعلومات والبيانات والصور والصوت بما في ذلك ا

آلية قابلة للقراءة ، أجهزة وأدوات االستقبال واإلرسال باألقمار الصناعية ، برامج 

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

عمال غيرها من الشبكات االلكترونية ، برامج كمبيوتر إلدارة اجتماعات ومؤتمرات األ

، برامج اتصال بالكمبيوتر لمزامنة ونقل ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم 

والمحتويات بين واحد أو أكثر من الوحدات االلكترونية المحمولة والبيانات المخزنة 

على أو مرتبطة بالكمبيوتر ، برامج تطبيقات ، برامج كمبيوتر لشراء التطبيقات 

لوحية وغيرها من األجهزة االلكترونية المحمولة ، للهواتف المتحركة واألجهزة ال

برامج كمبيوتر ولتأمين عمليات الشراء المشفرة ، برامج كمبيوتر تحديدًا برامج األنظمة 

التشغيلية وبرامج مزامنة البيانات وبرامج إدارة البيانات لالتصاالت وأجهزة وأدوات 

مبيوتر للنقل المتدفق للصوت االتصال ، التسجيالت الصوتية والفيديوية ، برامج ك

والفيديو والرسوم البيانية والنصوص والبيانات عبر شبكات االتصال ، برامج كمبيوتر 
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 جريدة 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

لتخزين الصوت والفيديو والرسوم البيانية والنصوص والبيانات على شبكات االتصال ، 

ونية برامج كمبيوتر لتأمين نقل الصوت والفيديو والرسوم البيانية والبيانات االلكتر

المشفرة عبر شبكات االتصال ، برامج كمبيوتر لتشفير االتصاالت ، برامج كمبيوتر 

لتمكين التواصل وتبادل الملفات من واحد لواحد ، برامج محركات البحث ، برامج 

كمبيوتر إلجراء وتنسيق االتصال بين مستخدمي الكمبيوتر لمشاركة المعلومات 

ال االلكترونية ، برامج تحمل صور البيانات والبيانات الصوتية عبر شبكات االتص

وألعاب ورسوم بيانية ونصوص ، أجهزة وأدوات ووسائط للتسجيل والنسخ والحمل 

والتخزين والمعالجة والتالعب والنقل والبث واسترجاع ونسخ الموسيقى والصوت 

والصور والنصوص واالشارات والبرامج والمعلومات والبيانات والرموز ، برامج 

يوتر لنقل الصوت والرسوم البيانية والنصوص والبيانات عبر شبكات االتصال ، كمب

منشورات الكترونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عبر الشبكة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من 

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، وسائط آلية قابلة للقراءة ، صوت وفيديو 

نزيل بما في ذلك الرسوم البيانية وتطبيقات البرامج وملفات وبيانات رقمية قابلة للت

ونغمات رنين مقدمة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو  FA4موسيقى 

غيرها من الشبكات االلكترونية ، أجهزة لتنزيل الصوت والملفات السمعية البصرية 

أو غيرها من الشبكات  والصور البيانية من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت

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

مهايئات لالستخدام مع أجهزة االتصاالت ، هواتف السلكية وهواتف متحركة وثابتة ، 

أفالم وفيديو وصوت وصور بيانية قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر أو من 

و غيرها من الشبكات االلكترونية ، أجهزة وأدوات التلفزيون ، معدات ملحقة اإلنترنت أ

ألجهزة التلفزيون والكمبيوتر ، أجهزة كمبيوتر بما في ذلك أجهزة كمبيوتر شخصية 

صغيرة وأجهزة كمبيوتر محمولة ، مفكرات شخصية الكترونية ، أجهزة وأدوات 

جهزة وأدوات تحديد المواقع بما في ذلك الكترونية وأجهزة وأدوات مالحية الكترونية وأ

أنظمة تحديد المواقع العالمية ، أجهزة وأدوات الكترونية مالحية باألقمار الصناعية 

وأجهزة وأدوات تحديد المواقع ، وحدات مركبة على المكتب أو السيارة تشتمل على 

ت سماعات مكبر صوت يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال اليدين ، حامال

 لكافة السلع المذكورة آنفًا.  4الهاتف في السيارة ، األجزاء والقطع الواردة في الفئة 
 

وغيرها 223833االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

224 

 

 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 
 

    0404492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هاى ستار  -جيرمين جورج مدحت لبيب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع يوسف البغدادى بملك جورج مدحت لبيب اول المنصورة الدقهلية  14الحسنية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

سجيل ونسخ ونقل اجهزه ت-اجهزه لالقمار الصناعيه )ريسيفر ومكوناته(  - 4الفئة 

-سماعات)ساوند( -اجهزه فيديو-بانواعه-الكاسيت-تليفزيون-شاشات عرض -الصوت

كاميرات -كاميرات فيديو-االت حاسبه-اجهزه انذار -اجهزه محمول ومستلزمات محمول

 -لوحات توزيع كهربائيه -مواصالت ووصالت كهربائيه -كاميرات مراقبه -تصوير 

اجهزه  -االت بيع -اجهزه كهربائيه لمنع السرقه -رارهمنظفات الح -مفاتيح كهربائيه

اجهزه وادواتلوصل اوفتح  -اسالك كهربائيه اجهزه البحث العلمى-لحام كهربائيه 

دون  4اوتحويل اوتنظيم اوتكثيف او التحكم فى الطاقه الكهربائيه وجميع منتجات الفئه

 غيرها
 

ناالشتراطات        :      منح حق خاص على االلوا
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 جريدة 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 
 

    0404549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن    -زيرو تك  -ياسر حلمى ابو هاشم وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدنية نصر  -شارع الخليفة الواثق  14فيال  

 4 : المةــــــعات الـــفئ
 

 4كاميرات المراقبة الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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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 
 

    0404049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شينزين تشواير فوتو جرافى اكويبمنت كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوسونغ روود لو نغهوا ستريت  194منغليون اند ستر يال بارك نمبر  1فلوور بلوك  4

 لو نغهوا ديستر يكت شينزين الصين 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات )للتصوير الفوتوغرافى(،مرشحات )فالتر()للتصوير  - 4الفئة 

للتصوير الفوتوغرافى(،تلسكوبات ،عدسات الفوتوغرافى(،اجهزة اضاءة وماضة )

بصرية ،عدسات للتصوير الفوتوغرافى الفلكى ،ميكروفونات ،مرشحات )فالتر(االشعة 

فوق البنفسجية للتصوير الفوتوغرافى ،اجهزة كمبيوتر ،مناصب الجهزة التصوير 

 الفوتوغرافى ،اجهزة كمبيوتر ،مناصب الجهزة التصوير الفوتوغرافى ،مناصب ثالثية

القوائم للكاميرات ،عصا السيلفى ،مناظير ثنائية ،سدادات اذن للغواصين ،مناصب 

السماعات واجزائها )سماعات الموبايالت(،معدات التصوير الفوتوغرافى والكاميرات 

الخاصة ،عدسة تحديد مخصصة للكاميرات )عدسات الزووم(وجميع هذة المنتجات 

 دون غيرها 4الواردة بالفئة 
 

ت        :      منح حق خاص على االلواناالشتراطا
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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 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فيكساوي للخدمات االلكترونية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الدخيلة  -الهانوفيل  - 502برج الصفا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4موبايل ابليكيشن الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

المصاحب للعالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة فيكساوي للخدمات االلكترونية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الدخيلة  -الهانوفيل  - 502برج الصفا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4موبايل ابليكيشن الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

المصاحب للعالمة
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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 
 

    0404144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -محمد احمد عبد السالم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -شارع الشحات سالم من شارع سيدى عبد العزيز عزبة الخاليفه  10

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4تليفزيونات واجهزة كهربائيه بالفئة  - 4الفئة 
 

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

في الوضع العادى   M 2الحروف  اتش وان 
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 جريدة 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 
 

    0404244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة امريكية شركة مساهم -. كوم انك 4ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  49401اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 101

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

البرامج القابلة للتنزيل وبالتحديد برامج االتصاالت لنشر البيانات والصوت  - 4الفئة 

ادلها الكترونيا عبر شبكات الحاسوب والهاتف والفيديو والصور والرسومات وتب

والشبكات وشبكات االتصاالت عن بعد وبرامج الحاسوب القابلة للتنزيل لمعالجة 

الصور والرسومات والصوت والفيديو والنصوص ، البرامج لمشاركة الفيديوهات ، 

برامج تطبيقات الحاسوب لنشر ومشاركة الفيديوهات ،برامج تطبيقات الحاسوب 

جهزة الهاتف النقال وغبرها من االجهزة النقالة وبالتحديد برامج لنشر ومشاركة ال

الفيديوهات ،البرامج القابلة للتنزيل وتطبيقات البرامج التى تمكن المستخدمين منمراقبة 

منازلهم ومكاتبهم وغيرها من المرافق ، التطبيقات القابلة للتنزيل لمراقبة المنازل 

لمرافق لالستخدام عبر االنترنت واجهزة الهاتف وشبكات او والمكاتب وغيرها من ا

انظمة االنترنت الالسلكية وغيرها من شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت 

 دون غيرها 4االلكترونية والواردة بالفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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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 
 

    0404244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -انك  -. كوم  4ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  49401اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 101

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

والبرامج لالستخدام فى االتصال والتحكم بالشبكة  برامج الحاسوب ، االجهزة - 4الفئة 

( اجهزة للرصد )المراقبة (المنزلى والبيئى والتحكم والتشغيل xoiالمعلوماتية لالشياء )

االلى ، العدد الخاصة بمراقبة االمن ،انظمة مراقبة جهاز االنذار ، اجهزة وبرامج 

ن االجهزة بهدف تسهيل عمليات الحاسوب التى تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بي

الرصد )المراقبة(المنزلى والبيئى والتحكم والتشغيل االلى ، اجهزة تحليل البيانات ، عدد 

االتصال الداخلى ، اجهزة التشغيل االلي للمنزل، اجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل 

كيب انظمة عبر التحكم بالصوت ،اجهزة وعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة ، تر

ضد السرقة ، عدد مراقبة االمن ، االجهزة والعدد الفوتوغرافية ، االجهزة والعدد 

البصرية ، االجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل وارسال واعادة استنطاق الصوت 

دون  4والصورة ، اجهزة االتصال الرسال الصوت والصور والبيانات 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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فيفو موبيل كومينيكاشن كو ، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغفوان ، غوانغدونغ، الصين 244

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، جرابات للهواتف الخلوية، كفارات لتغطية  - 4الفئة 

الهواتف الخلوية، شاشات واقية للهواتف الذكية، حوامل او مساند مخصصة للهواتف 

 المحمولة، سماعات الرأس، سماعات للهواتف النقالة، عصا السلفى للهواتف الذكية،

، محوالت الطاقة، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن RSBعداسات سلفى، كابالت 

البطاريات، باور بنك لشحن بطاريات الهواتف النقالة، كبائن لمكبرات الصوت، 

، تطبيقات SASسماعات السلكية للهواتف الذكية،شواحن السلكية، جهازتحديد المواقع 

والترد ضمن  4هذة المنتجات واردة بالفئة  قابلة للتحميل خاصة بالهواتف الذكية وجميع

 فئات اخرى. 
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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 
 

    0404040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدولية الحديثة لتدوير وتصنيع  -مصطفى محمد عبد الكريم محمد الماحى وشريكيه 

 وصيه بسيطة شركة ت  -المعادن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدنيه برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الرابعة  29( بلوك 2-25قطعة رقم )

 االسكندرية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4بطاريات السيارات الوارد بالفئة   - 4الفئة 
 

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

مقاطع العالمة كال على حدى 
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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 
 

    0404044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدولية الحديثة لتدوير وتصنيع  -مصطفى محمد عبد الكريم محمد الماحى وشريكيه 

  المعادن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدنيه العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الرابعة  29( بلوك 2-25قطعة رقم )

 االسكندرية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4بطاريات السيارات بطاريات السيارات الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

التنازل عن مقطع العالمة كال على حدى -اللوان االشتراطات        :      منح حق خاص على ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دي   -شينزين تشيهاوكسين كوميونيكاشنز كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -افياشون روود  -سانوي كوميونتي  -سوجوود تيكنولوجي بارك  -فالت سي  -/اف 5

 الصين    -شينزين سيتي  -باوان ديستركت  -تشيكسانج ستريت 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

خط البيانات / وصلة البيانات خاصة  FA4أطقم غير يدوية للهواتف مشغل  - 4الفئة 

الهواتف الذكية كاميرات )للتصوير الفوتوغرافى (بطاريات  بالموبايالت والكمبيوتر

كهربائية سماعات الراس شواحن للكمبيوترات والهواتف االت فاكس اجهزة ملحقة 

 دون غيرها . 4بالكمبيوتر وجميع هذه المنتجات واردة 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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -مجموعه بي ان االعالميه ذ.م.م  

 لقوانين دولة قطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بن عمران  -دوار التلفزيون  -مجمع التلفزيون واالذاعه  -مبني بي ان الرياضي 

 قطر  -الدوحه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

االتصاالت خدمات البث التلفزيونى والفيديوى البث بالتلفزيون الكبلى االذاعة  - 4الفئة 

 44بالراديو وجميع الخدمات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ال تى دى  -سايك موتور انترناشيونال  كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الصين )شنغهاى( بايلوت فرى تراد زوون  -ييشينغ روود  144  -اتش  924رووم 

 الصين   -شنغهاى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ت قابلة للتنزيل[، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، برامج كمبيوتر ]برمجيا - 4الفئة 

كمبيوتر محمول )تابلت(، شاشات كمبيوتر تعمل باللمس، مثلثات تحذير من عطل 

المركباتك، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، كاميرات فيديو، مؤشرات 

لشحن أوتوماتيكية تبين إنخفاض الضغط في إطارات المركبات، أجهزة و بطاريات 

السيارات الكهربائية، جرابات للهواتف الذكية )كفرات(، مشغالت وسائط محمولة، 

سترات سالمة عاكسة لضوء السيارات، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، كاميرات 

وال  4الرؤية الخلفية للسيارات، البطاريات الكهربائية و كل هذه المنتجات واردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخري.
 

928992الشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ال تى دى  -سايك موتور انترناشيونال  كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الصين )شنغهاى( بايلوت فرى تراد زوون  -ييشينغ روود  144  -اتش  924رووم 

 الصين   -شنغهاى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر،  - 4الفئة 

مثلثات تحذير من عطل  كمبيوتر محمول )تابلت(، شاشات كمبيوتر تعمل باللمس،

المركباتك، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، كاميرات فيديو، مؤشرات 

أوتوماتيكية تبين إنخفاض الضغط في إطارات المركبات، أجهزة و بطاريات لشحن 

السيارات الكهربائية، جرابات للهواتف الذكية )كفرات(، مشغالت وسائط محمولة، 

ضوء السيارات، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، كاميرات سترات سالمة عاكسة ل

وال  4الرؤية الخلفية للسيارات، البطاريات الكهربائية و كل هذه المنتجات واردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخري.
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 جريدة 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 
 

    0440040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 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
 

 4المنتجات الواردة بالفئه رقم جميع  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    0441514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اماراتى  الجنسية  -فرد  -انس موفق موسى 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 االمارات العربيه المتحدة  -دبى    49042ص . ب / 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
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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 
 

    0441444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :سجيلالت إسم طالب
 

مصرى  -فرد   -سمارت اليت للتوريدات الكهربائية  -أحمد شعابى محمد يوسف 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -مصر الجديدة   -شارع الوالى  4العقار رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4جميع المنتجات 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 
 

    0441004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الصين -شركة ذات مسئولية محدودة -تشجيانغ جينغهونغ اليكتريك كو ال تى دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويشيجيو روود يو يكينج ايكونوميك ديفيلوبمنت زوون ونتشو تشجيانغ ار  221نمبر 

 بي الصين 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

طرفيات توصيل  -صناديق توزيع ) كهربائية(  -محوالت ) كهربائية(  - 4الفئة 

وصالت اسالك  - مواسر اسالك كهربائية -مبدالت التيار الكهربائى  -كهربائية 

قوابس  -مفاتيح كهربائية -اجهزة تنظيم كهربائية  -صناديق توصيل كهربائية -كهربائية 

مفاتيح  -مقومات التيار الكهربائى  -وماخذ وادوات توصيل اخرى ) وصالت كهربائية( 

لوحات توزيع  -مفاتيح قطع الدارات الكهربائية  -خاليا ) كهرباء ( مخفضات كهربائية 

 -قارنات كهربائية  -وصالت للخطوط الكهربائية  -ئية لوحات تحكم كهربائية كهربا

موصالت اسالك  -مفاتيح زمنية اتوماتيكية  -مرحالت كهربائية  -وصالت كهربائية 

مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائى ) اسالك  -محوالت كهربائية  -كهربائية 

 دون غيرها 4وكبالت ( فئة 
 

----:             االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شينزين ييبوي اندستري كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شيشيانغ ستريت ،  100، روود  405. / اف ، جينشان اندستري بارك ، نمبر 9

 باوان ديستركت ، شينزين ، الصين .

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

سماعات الراس سماعات االذن ميكروفونات حامالت لتسجيل الصوت اجهزة  - 4الفئة 

نقل الصوت كبائن لمكبرات الصوت ميغافونات ) مضخمات صوتية ( أجهزة مراقبة 

شحن البطاريات بطاريات كهربائية كرونوغرافات )اجهزة تسجيل كهربائية اجهزة 

الزمن (كواشف الدخان ثيرمومترات )موازين حرارة ( ليست لغايات طبية اجهزة انذار 

 دون غيرها 4بطاريات كهربائية قابلة للشحن . 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 
 

    0442242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تشونغتشينغ ليانغتان كوميونيكاشن سوفتويركو . ال تى دى. ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يوما روود  4رونغيانج بيلدينج ، ساينس اند تيكنولوجى انتربر ينور شيب سنتر نمبر 

 صين تانات ديستر يكت تشونغتشينغ ال

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، كفارات للهواتف المحمولة، شاشات  - 4الفئة 

)اسكرينات( مخصصة للهواتف الذكية، حوامل مخصصة للهواتف الذكية، سماعات 

الرأس، سماعات للهواتف النقالة، عصا السلفى للتصوير، عدسات سيلفي، كابالت 

RSBوالت الطاقة، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن البطاريات، بنوك الطاقة ، مح

المتنقلة )البطاريات القابلة للشحن "باوربنك"(، كبائن لمكبرات الصوت، سماعات 

، تطبيقات وبرامج SASالسلكية للهواتف الذكية، شواحن السلكية، جهاز تحديد المواقع 

دون  4يع هذة المنتجات واردة بالفئة مخصصه للهواتف المحموله قابلة للتحميل وجم

 غيرها
 

----االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فيفو موبيل كومينيكاش كو ، ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغغفوان ، غوانغدونغ، الصين 244

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، جرابات للهواتف الخلوية، كفارات لتغطية  - 4الفئة 

اند مخصصة للهواتف الهواتف الخلوية، شاشات واقية للهواتف الذكية، حوامل او مس

المحمولة، سماعات الرأس، سماعات للهواتف النقالة، عصا السلفى للهواتف الذكية، 

، محوالت الطاقة، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن RSBعداسات سلفى، كابالت

البطاريات، باور بنك لشحن بطاريات الهواتف النقالة، كبائن لمكبرات الصوت، 

، تطبيقات SASذكية، شواحن السلكية، جهازتحديدالمواقعسماعات السلكية للهواتف ال

 دون غيرها 4قابلة للتحميل خاصة بالهواتف الذكية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية   -أ   140فيال 

 القاهرة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

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

كال على حدى   8822ايست   -تى فى  -التنازل عن الحروف اف  سى  -  929222العالمة رقم 



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 
 

    0404214 

 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

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    0404421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

ل لتصنيع جميع انواع االربطة السعد ميديكا -جورج سعد وشريكة غبريال  

 شركة تضامن   -والمستلزمات الطبيه والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة ثان    -مدينة االمل   -ش العرب  14

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

  10اربطه طبيه الواردة بالفئة رقم  -مستلزمات طبيه  - 10الفئة 
 

التنازل عن رسم  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال

الكرة االرضية 
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 جريدة 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 
 

    0440051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -ميدا اية بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد  -سولنا   10004  -اس اي  404بوكس   -اية  2ببيرس فاج 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة وادوات جراجية وطبية وطب اسنان وبيطرية اطراف وعيون واسنان  - 10الفئة 

والترد ضمن فئات 10اصطناعية ادوات تجبير وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 اخرى .
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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 
 

    0440594 

 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 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الجيزة 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
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 جريدة 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 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص  على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

252 

 

 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 
 

    0441441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية   -نوفارتيس أ ج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا         -بازل    9002 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 10أجهزة جراحية لالستخدام فى جراحه العيون فى الفئة  - 10الفئة 
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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 
 

    0420244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة صينية   -تى سى ال كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -جوانجدونج    -هويتشو  -زون ، زونجكا هاى تكنولوجى ديفلوبمنت زون  14رقم 

 الصين 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

إلضاءة؛ أجهزة إضاءة للمركبات؛ الثالجات؛ مكيفات؛ أجهزة وتجهيزات ا - 11الفئة 

المصابيح؛ سخانات ماء؛ مواقد غاز؛ آالت صنع القهوة الكهربائية؛ أباريق التصفية 

الكهربائية للقهوة؛ أفران ميكروويف ]أجهزة طهو[؛ أجهزة ومعدات طهو؛ ادوات الطبخ 

ية؛ الكهربائية؛ الطبخ بالتحريض؛ طباخات األرز الكهربائية؛ طناجر الضغط الكهربائ

األباريق الكهربائية؛ قناني الماء الساخن الكهربائية؛ مواقد ]أفران[ المطبخ؛ آالت 

وأجهزة لصنع الثلج؛ أجهزة تبريد المشروبات؛ آالت صناعة المثلجات؛ الشفاطات 

للمطابخ؛ ومجففات الشعر الكهربائية؛ مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي؛ مجففات 

مكنات تنقية الهواء؛ أجهزة تجفيف الهواء ؛ أجهزة الترطيب الغسيل الكهربائية؛ أجهزة و

الكهربائية؛ أجهزة إزالة الرطوبة؛ أجهزة تنشيف اليدين للحمامات؛ موزعات الماء؛ 

أجهزة مطهرة؛ تجهيزات تنقية المياه؛ مدفئات الجيوب؛ سخانات للحمامات؛ أجهزة 

لقطع واللوازم المتعلقة بها وتمديدات صحية؛ أجهزة تسخين؛ أجهزة التبخير للمالبس؛ ا

 دون غيرها  11والواردة بالفئة رقم 
 

222222االشتراطات        :      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 
 

    0420524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/12/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا   -س & سرفيس كوربوريشن  توشيبا  ليفستيل برودك

 لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -طوكيو  -اوم ’ شو ’ شو  -سيهيرو ’  4 - 2

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11الثالجات بالفئة  - 11الفئة 
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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 
 

    0450494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/09/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مساهمة تاسست بموجب قوانين ديالوير  -ايه اوه سميث كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   -  54229ميلوايكى ويسكونسين  100سويت  -ويست بارك بليس  11200

 المتحدة االمريكية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

منقيات المياه  -مراجل تسخين  -المراحل الكهربائية  -سخانات الماء  - 11الفئة 

منقيات المياه لالستعماالت المنزلية )  -لالستعماالت المنزلية ) غير الكهربائية ( 

بير الشرب صنا -منشأت امداد المياه  -مرشحات ) فالتر ( لمياه الشرب  -الكهربائية ( 

أجهزة وتجهيزات إزالة عسر  -أجهزة تنقية المياه الصناعية  -التي تنفث الماء لالعلى 

مرشحات ) فالتر ( لمياه  -جهاز تنقية مياه الحنفيات  -أجهزة وآالت تنقية المياه  -الماء 

 -صمامات التحكم في مستوى الخزانات  -لوازم تنظيم وسالمة ألجهزة الماء  -الشرب 

أجهزة تغذية  -مواقد النار المنزلية  -المشعاعات الكهربائية  -ت ضغط للماء خزانا

 -أجهزة تدفئة المساحات  -المضخات الحرارية  -أجهزة التسخين  -لمراجل التسخين 

المرطبات والمرشحات  -منقيات الجو  -تجهيزات التدفئة  -سخانات المياه الشمسية 

  دون غيرها 11للهواء 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 
 

    0404544 

 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 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع منتجات الفئة رقم  - 11الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين والية نيوجيرسي -راند كمبانى  -انجرسول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 االمريكية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ومنشآت لإلنارة والتدفئة والتبريد وتوليد البخار والطهو والتجفيف  - 11الفئة 

والتهوية وإمداد المياه واألغراض الصحية؛ أجهزة التحكم البيئي، وهي مجففات الهواء 

المضغوط المبردة لألغراض الصناعية والتجارية والبترولية والسيارات 

المستحضرات الصيدالنية واألغذيه والمواد الكيميائية وتجهيز األخشاب؛ أجهزه و

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ مبادالت حرارية ، ]ليست أجزاء آالت[؛ منشآت 

وأجهزة، جميعها للتدفئة والترطيب والتبريد والتجفيف؛ منشآت وأجهزة، جميعها للتبريد 

المياه تباع كجزء ال يتجزأ من أنظمة تكييف الهواء،  والتهوية؛ أجزاء مكونات لمبردات

وهي أجهزة التوهين الصوتي ]كتم أو خفض الصوت[؛ مراجل، بخالف أجزاء اآلالت، 

ووحدات التسخين لالستخدام معها؛ أفران، ليست ألغراض تجريبية؛ مواقد ]حارقات[، 

محركات أو  بخالف حارقات الطيب أو العطور؛ مرشحات ]فالتر[، ليست أجزاء من

مكائن أو آالت أو ألغراض علمية؛ أجهزه استقبال هوائية، مبردات بينية، مبرادات 

الحقة، وأجهزة إعادة تسخين الهواء؛ سخانات ومبردات السوائل والهواء والماء لجميع 

االستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية؛ أجهزة توصيل الهواء وتوزيع الهواء، 

في التبريد والتدفئة والتهوية بالمباني المنزلية والتجارية والصناعية  جميعها لالستخدام

ولالستخدام في العمليات الصناعية؛ أجهزة خانق هوائية ]دفع هوائي[، ومرشحات 

]فالتر[ وأجهزة ترطيب، وأجهزة تهوية، وأجهزة توزيع هواء، وخالطات هواء 

ضخ الهواء بدفعات متغيرة ومسخنات هواء؛ أجهزة توزيع الهواء الطرفية؛ أجهزة 

الحجم ]أجهزة تحكم في توزيع الهواء[؛ مكثفات المبردات؛ مبخرات؛ ضاغطات 

المبردات؛ مخمدات؛ وحدات التكثيف؛ أجهزة ]وحدات[ الملف المروحية؛ المراوح 

والمنافيخ؛ مكيفات الهواء ومضخات الحرارة، المبادالت الحرارية الستخدامها في نقل 

امات الصناعية والتجارية؛ األجزاء والمنشآت واألجهزة، وجميع الحرارة لالستخد

أجهزة تكييف الهواء، والتبريد، والتهوية، وتنقية الهواء؛ المنشآت واألجهزة، جميعها 

للتدفئة، والتبريد، وترشيح الهواء، وترطيب الهواء، ومزج الهواء، ونشر الهواء، 

الغاز والنفط والوقود الصناعي؛ وتوزيع الهواء؛ أجهزة تبخير؛ مواقد ]حارقات[ 

المضخات الحرارية والمبادالت الحرارية ووحدات استرداد ]استرجاع[ الحرارة، ليست 

أجزاء آالت؛ مصابيح المهام؛ أجهزة ضبط ]أجهزة منظمة[ للسلع والمراوح المذكورة 
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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

 "11ة أعاله، والتجهيزات والقطع ومفاتيح التحكم لجميع السلع المذكورة أعاله، في 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 
 

    0404244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جرين اير لتكييف الهواء  ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحرين -المنامة  - 21كتب رقم م - 159بناية  - 1104طريق  - 011مجمع  -توبلى 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تكييف الهواء منشأت تكييف الهواء اجهزة تبريد الهواء اجهزة ازالة  - 11الفئة 

الروائح الكريهة من الجو منشأت ترشيح الهواء اجهزة ومنشأت تنقية الهواء مكثفات 

الهواء ادوات ومنشأت التبريد منشأت غازية بخالف اجزاء االالت منشأت لتكييف 

واالت تبريد منشأت تبريد للسوائل منشأت تبريد للماء مراوح )لتكييف الهواء( مراوح 

)اجزاء من منشأت تكييف الهواء( اجهزة واالت تبريد اجهزة ومنشأت تبريد ثالجات 

  11منشأت واجهزة تهوية )تكييف الهواء( بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -. كوم ، انك 4ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  49401لتو ، سي ايه اليتون ، افينيو ، بالو ا101

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية  - 11الفئة 

وإمدادات المياه واألغراض الصحّية، األضواء الكاشفة واألضواء واألضواء التي تعّلق 

مصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية للصمامات الثنائية الباعثة على الجدران، ال

(، وحدات اإلضاءة ، وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة، وحدات DEDللضوء )

اإلضاءة التي تعمل على البطارّية، وحدات اإلضاءة الكهربائّية وبالتحديد اإلضاءة 

اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق  البديلة لألمان عند إنقطاع التيار الكهربائي، وحدات

على الجدران، الفوانيس لإلضاءة، مفاتيح اإلضاءة، أنظمة اإلضاءة وبالتحديد الوحدات 

( وإمدادات الطاقة واألسالك، أجهزة اإلضاءة DEDللصمامات الثنائية الباعثة للضوء )

وبالتحديد تركيبات اإلضاءة، أضواء األسقف، قطع أضواء األسقف، األضواء 

( لإلستخدام DEDالكهربائية الليلية، وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

في تطبيقات اإلضاءة للعرض والتجارة والصناعة والسكن والهندسة المعمارية، وحدات 

( لإلضاءة الداخلية والخارجّية، DEDصمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )

األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، المصابيح األضواء المستخدمة في إضاءة 

المحمولة التي تعمل على البطاريات والتي يمكن وضعها على األسطح عند عدم توفر 

مصادر إضاءة أخرى، األضواء المحمولة إلستخداماٍت عّدة، وحدات اإلضاءة التي 

لخارجية تعمل على تعمل على الطاقة الشمسّية وبالتحديد وحدات اإلضاءة الداخلية وا

الطاقة الشمسية وتجهيزاتها، األضواء، األضواء التي تعّلق على الجدران، وحدات 

المصابيح الكهربائية المتوهجة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في المرائب ومواقف 

السيارات على مستوياٍت عدة، وحدات اإلضاءة لإلستخدام في مواقف السيارات 

الكهربائية المكّبرة، مصابيح األضواء المصغرة، وحدات والممرات، وحدات األضواء 

اإلضاءة التي تندمج مع ضوء النهار الطبيعي وإضاءة الفلورسنت، اإلضاءة للخزائن 

والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن، أنظمة اإلضاءة 

 دون غيرها. 11لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي والواردة بالفئة 
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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 
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55904، مينيا بوليس ، مينيسوتا  4145 -وليت مول ، تى بى اس نيك1000

 الواليات المتحدة االمريكية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات ومظالت األضواء وقواعد األضواء وقطع  -مستلزمات االنارة  - 11الفئة 

ابيح الليلية المص -مستلزمات اإلضاءة الكهربائية  -الزينة الموضوعة فوق المصابيح 

 دون غيرها 11الكهربائية 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 
 

    0404051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -دروب للتجارة ميكس اند مور ) ش م م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -تقسيم النهضة  -مجموعه ج  -شارع طه حسين  4قطعة 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

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

نازل عن البيان التجارى الت  --مقاطع العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-فرد  -رافى رؤوف لمعى عازر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الدور الثانى  -ش أبو الشوارب  4 -عابدين 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة - 11الفئة 
 

التنازل عن الرسم والحروف كال على حدى -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 
 

    0440045 

 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 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 11فئة ال
 

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 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0204044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/04/2012 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين الهند شركة -هيرو انفستكورب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الهند 191004 -هيرو سى ار ديفجن ، سيا رود ، هير ناجار ، ليدهيانو 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات وجميع اجزائها والتجهيزات والملحقات لذلك واالجهزة للتنقل عن  - 12الفئة 

بر او الجو او الماء وجميع اجزائها والتجهيزات والملحقات لذلك ) ما عدا طريق ال

الدراجات والدراجات ثالثية العجالت وجميع اجزائها والتجهيزات والملحقات لذلك ) 

بما فى ذلك الدراجات واطارات الدراجات ثالثية العجالت واالنابيب ( والهياكل ونقل 

مركبات الكهربائية صديقة البيئة ) المركبات البرية جميع انواع المركبات والسيارات وال

  12التى تعمل من غير الوقود ( ومكوناتها وهذه 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 
 

    0441400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة توصية بسيطةشر  -حسن عبد الوهاب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -تقسيم جمعية السادات تبع مدينة رواش  425عقار على القطعة  -الدور االول علوى 

 الجيزة -طريق االسكندرية الصحراوى  24ك -المنطقة الصناعية االستثمارية 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12بالفئة  قطع غيار السيارات الواردة - 12الفئة 
 

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 
 

    0405449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامن شركة -المينا تريد للتجاره والتوريدات  -محمدعلى جابر وشريكة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االرضى -منية السيرج  -الساحل  -شارع معمل االلبان  91 -الساحل  

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 12قطع غيار سيارات الواردة بالفئة  - 12الفئة 
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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 
 

    0404212 

 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

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 12الفئة 
 

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 
 

    0404244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة امريكية  شركة -. كوم انك 4ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  49401اليتون ، افينيو ، بالو التو ، سي ايه 101

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات البرية ، المركبات االلية وبالتحديد المركبات االلية المبتكرة ،  - 12الفئة 

مركبات ، قطع واكسسوارات المركبات البرية وبالتحديد قاعدة االت التصوير لل

المعادالت )الموازنات(واذرع التوصيل واحزمة المحركات ومحركات الديزل وغير 

الديزل والمحاور وتروس التدوير ووحدات التوجيه والزجاح االمامى ودوسات االبواب 

حركة ،العربات ، وواقيات الطين والعجالت وسالسل االطارات والمصدات ونواقل ال

 دون غيرها. 12والوارده بالفئة 
 

--------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 
 

    0404500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -وائل احمد محمد عبد الرازق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة  -التجمع الخامس  -مصراوية  -ج  4عمارة 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات السكك الحديدية وخاصه القاطرات والسكك الحديديه مركبات  - 12الفئة 

مدرعه مجنزرة وعربات مدرعة بعجالت باستثناء الشاحنات والحافالت اجزاء من 

ستثناء المحامل الدوارة واالجزاء المحيطة بها المحركات والسيما البضائع المذكورة با

محركات الديزل ووحدات الدفع للقاطرات كافه اكسسوارات السيارات والصناعات 

 12المكملة للسيارات وجميع منتجات الفئة رقم 
 

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

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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تايوانية محدودة المسئولية -اوميكسى انتربرايز كو ، ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تايوان -نانجينج ئى ار دى ،تابيى سيتى  2سيك ،  140أف رقم 4

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

اغلفة  -اطارات لعجالت المركبات  -اطارات داخلية لالطارات المضغوطة  - 12الفئة 

اطارات داخلية الطارات  -اطارات مضغوطة  -خارجية لالطارات المضغوطة 

 12وكل هذه المنتجات واردة بالفئة  -الدراجات 
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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 
 

    0440024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اهرة الجديدة الق -مجمع  ميفيدا  44منطقة  - 9المبنى االدارى رقم 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 12جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    0442241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الصين -شركة ذات مسئولية محدودة  -جالكسي بايكسل كمبانى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نيو ماتريال باز جونهى تاون هيشان سيتى قو انغدونغ بروفينس الصين  

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

ات محركات صغيرة دراجات دراجات هوائية دراجات كهربائية دراجات ذ  - 12الفئة 

نارية دراجات بخارية صغيرة اطارات هياكل معدنية دائرية تركب حول اطارات 

عجالت الدراجات الهوائية مقاعد للدراجات الهوائية هياكل دراجات هوائية عربات تدفع 

باليد )عربات االطفال ( اطارات للدرجات الهوائية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخرى .وال 12
 

-----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 
 

    0404211 

 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

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية-منشأة فردية  -العالمية الدوات الصيد  -احمد حسنين على حسنين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الرمل  -ش محطة السوق باكوس  44

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها من الفئات 14رش صيد بالفئة  - 14الفئة 
 

----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 
 

    0404491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردية منشأة  -العالمية الدوات الصيد  -احمد حسنين على حسنين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الرمل  -ش محطة السوق باكوس  44

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  14رش صيد بالفئة  - 14الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440041 

 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 

 14 : المةــــــت العاـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

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 
 

    0205444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2012 

 :التسجيل إسم طالب
 

شروتي رامششاندرة  -ارميال رامششاندرة بهالوديا  -افي رامششاندرة يهالوديا ر

بهالوديا وتتاجر باسم سوالر ووتش اند كلوك ام اف جي كو شركة اشخاص مؤلفة طبقا 

 لقوانين الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ) جي يو جا ( الهند  444491 -ساناال مورفي -راجكوت هايواي  -مورفي 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 19ساعة معصم فئة  -ساعات منبهة -ساعة الحائط  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة فى الوضع العادى
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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 
 

    0444005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة أمريكية -فانز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كاتيال أفنيو ، سايريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية 4550

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها19الساعات ، سالسل المفاتيح ، المجوهرات والواردة بالفئة ) - 19الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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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 
 

    0444040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة أمريكية -فانز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة األمريكية كاتيال أفنيو ، سابريس ، كاليفورنيا 4550

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها19الساعات ، سالسل المفاتيح ، المجوهرات والواردة بالفئة ) - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة  ومنظمة بموجب  -س الكترونكس ،ال ال سى بيت

 الواليات المتحدة االمريكية -القوانين المرعية فى كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة االمريكية40242هايدن باليس ،كالفر سيتى ،كاليفورنيا  4400

  

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات الساعات الذكية الساعات واالساور التى تتضمن وظائف المراقبة  - 19الفئة 

والتبليغ عن بيانات متعلقة باللياقة البدنية والتدريب والنشاط وتحديدا الوقت والمسافة 

والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة ومستوى النشاط التراكمى الساعات واالساور 

نات الى االجهزة المساعدة الرقمية والهواتف الذكية والحواسيب التى ترسل البيا

الشخصية عبر مواقع شبكة االنترنت وغيرها من شبكات التواصل الحاسوبية 

 19وااللكترونية بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل انك 

 الواليات المتحدة االمريكيه -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 45019كوبرتينو , كاليفورنيا  -وان ابل بارك واى  

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوات قياس الوقت ,وادوات قياس الوقت الدقيقة الساعات ,الساعات الكبيرة  - 19الفئة 

قطع قياس الوقت ,كرونوغرافات , ) اجهزة تسجيل الزمن( لالستخدام كقطع لقياس 

الوقت الكرونومترات )موقتات الدقيقة( ,سيور الساعات ,سوار الساعات , العلب المعدة 

وادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة القطع  للساعات والساعات الكبيرة

الخاصة بالساعات والساعات الكبيرة وادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة 

 19المجوهرات سبائك من معادن نفيسة صناديق من معادن نفيسة 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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404452 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -ريلمى تشونغتشينغ موبيل تيليكوميونيكاشونز كورب ، ال تى دى 

 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نيشانغ بوليفارد هويتشينج بلوك يوبيي ديستركت تشو نغتشينغ   29بيلدينج نمبر  2نمبر

 الصين  -

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

سبانك من معادن نفسية معادن نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة لفات  - 19الفئة 

المجوهرات علب مجوهرات )صناديق ( حلقات للمفاتيح ) حلي صغيرة أو سالسل 

صغيرة ( مجوهرات مشغوالت المجوهرات علب ساعات الجيب واليد ) لالهداء 

والترد  19ار ساعات وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة (ساعات حائط ساعات سو

 ضمن فئات اخرى .
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 جريدة 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 
 

    0404904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات علب المجوهرات واالكسسوارات ادراج المجوهرات الطويله  - 19الفئة 

 دون غيرها  19لفئة رقم الواردة با
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية 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 
 

    0404949 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات، صناديق المجوهرات وعلب إكسسوارات المجوهرات، علب  - 19الفئة 

 دون غيرها  19رقم  ترتيب المجوهرات، لفائف ترتيب المجوهرات للسفر الواردة بالفئة
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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 
 

    0440040 

 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 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0442000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -كريم حاتم محمد جمال الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -قسم قصر النيل   -كورنيش النيل  1104

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19تجات الواردة بالفئه رقم جميع المن - 19الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/10/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة شوري للكيماويات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -طريق مصر اسكندرية الصحراوي  14قطعة  24كيلو 

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1جميع منتجات الفئة رقم  - 1الفئة 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريةشركة مسا -شركة شورى للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  14قطعة  24كيلو 

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1منتجات الفئة  - 1الفئة 

 دون غيرها 5منتجات 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 
 

    0404219 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الجيزة

 15 : مةالــــــات العـــفئ
 

 15جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 15الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    0440240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ، ال تى دى .شركة ذات مسئولية محدودة أيلين ميوزيك كو .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نانجينغ الصين  -زوجيانغ روود ،شوانوو ديستر يكت  44نمبر  2219رووم 

210012 

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

جيتار االت موسيقية وترية بيانو االت قانون االت بوقية )ابواق (صنجات   - 15الفئة 

 15كمان االت أكورديون االت نفخ موسيقية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة  مزامير

 دون غيرها.
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

292 

 

 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 
 

    0440024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154قا للقانون شركة مساهمة مصرية طب -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 15جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 15الفئة 
 

خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق
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 جريدة 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 
 

    0241045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/05/2004 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة العنانى لالستيراد والتصدير )العنانى أخوان ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -البدرشين  -ة شارع الجمهوري10

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

  14مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

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

وغيرها  222399العالمة رقم 
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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 
 

    0420140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/12/2015 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ومنطقة خدمات ) ب ( بالمرحلة  44،  44،  50،  54،  55،  59م قويسنا القطعة 

/ ب 9/أد  القطعة  9والقطعة  -0،4،4،2قطع ارقام االولى بمنطقة مبارك الصناعية  وال

 المنوفية    -

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات واللوحات االعالنية والنشرات للدعاية لمنتجات الشركة الواردة  - 14الفئة 

 14بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  



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 
 

    0492945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة  -الخامس  التجمع   -الدور االول  P  2المبنى رقم  19B - 1بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى  -الجناح الجنوبى   -االدارية 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

وغيرها  928229االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0492944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى )بيتى(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة   -التجمع الخامس   -الدور االول  P  2المبنى رقم  19B - 1بلوك رقم 

 كايرو فيستيفال سيتى -اح الجنوبى االدارية الجن

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

وغيرها  928222االشتراطات        :      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 
 

    0494010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين موريشيوس -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0409444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -قالة بالجملة يثرب لتجارة وتوزيع الب -فاطمة احمد عبد اهلل ابو الذهب 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك احمد محمد احمد الشاعر -القليوبية  -مركز طوخ  -اجهور الكبرى 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات المصنوعة من الورق و  -ورق ألمونيوم فويل  -مناديل ورقية  - 14الفئة 

 14جميع منتجات الفئة رقم 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -اورانج للحاصالت الزراعيه  -زياد على سالم وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 المنوفيه -قويسنا  -س الجيش  104

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
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 جريدة 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
 

09/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المانية ذات مسئوليه محدودة -شنايدر  شريبجيرات جى ام بى اتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -شرامبيرج    04199  -  4شوارزينباتش 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوات الكتابه تحديدا االقالم الجافه المعبأه بالمعجون والجل والحبر واقالم  - 14الفئة 

لباد واقالم الرصاص واقالم الرصاص الميكانيكيه واقالم الحبر واقالم الحبر كرويه ال

الرؤوس التى يمكن اعاده تعبأتها وعبوات الحبر القالم الحبر واقالم التصحيح واقالم 

 دزن غيرها  14التأشير الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  298298االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

301 

 

 جريدة 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 
 

    0404124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -سامكريت مصر للتنميه العمرانيه ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كندريه الصحراوي المبني طريق مصر االس 22مشروع مرتفعات االهرام بالكيلو  

 التجاري الجيزه 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع المطبوعات الخاصه بالشركه الكتالوجات الخاصة بالشركه مجسات  - 14الفئة 

خاصة بالمهندسين المعمارين الواح الرسم الخاصه بالمخططات العمرانيه الواح رسم 

ه بالشركه وجميع المنتجات الوارده ومطبوعات تخطيطيه لوحات االعالنات الخاص

 دون غيرها  14بالفئة 
 

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

العالمة كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ايوب لتوكيالت الورق  -محمد احمد عبد الحميد ايوب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 42ش التحرير الدقى شقه  4

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14منتجات الورق فئة  - 14الفئة 
 

-----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

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اسامه محمد مزهر وشركاه  -الشركة االهلية للزيوت والشحوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -ان قسم اللب -محمد احمد مزهر  -شارع الباب االخضر  40

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

  14االوراق والمطبوعات الخاصه بالشركة الواردة بالفئة  - 14الفئة 
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 جريدة 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  154ة مصرية وفقا الحكام القانون رقم شركة مساهم -جى اتش بى لألدويه  

1441 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع خاتم المرسلين  104 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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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 
 

    0404244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد  -سمير خالد الفرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السوريهالجمهوريه العربيه   -حمص 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

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

كال على حدى  ETHYE EYTXوير  
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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 
 

    0404945 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

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

 متحدة االمريكية الواليات ال

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات، القرطاسية ورفوف الرسائل ومستلزمات المكاتب، تحديدا:  - 14الفئة 

مشابك مجموعات األوراق اغلفة تجليد، ألواح الطباشير واأللواح السوداء واأللواح 

اتب، رفوف الممغنطة، علب أقالم الرصاص واقالم الحبر، أطقم مستلزمات المك

الملفات الموضوعة على المكاتب، المنظمات الموضوعة على المكاتب ومساند الكتب، 

ملفات الحفظ لتخزين سجالت األعمال والسجالت الشخصية ورفوف حمل الملفات، 

ألبومات الصور وصناديق التخزين من الورق والورق المقوى، فراشي الدهان، 

المنزلية ولالستخدامات القرطاسية، الرسومات الكرات، المواد الالصقة لالستخدامات 

المطبوعة، الرسومات المطبوعة على ورق الجدران والرسومات التي يمكن نقلها على 

 14األسطح، الصور الالصقة، الرسوم البيانية التوضيحية المطبوعة الواردة بالفئة رقم 

 دون غيرها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة مؤلفة وقائمة طبقا للقانون المصرى -شركة توماس كوك للسياحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم قصر النيل  -شارع شمبليون  9بالدور السابع بالعقار رقم  002شقه رقم 

 14 : المةــــــالعات ـــفئ
 

الورق و الورق المقوى و المنتجات المصنوعة من هذه المواد و غير واردة  - 14الفئة 

الصور  -مواد تجليــد الكتب  -المطبوعات الخاصة بالشركة  –في فئات أخرى 

 -القرطاسية، مواد اللصق المســـتعملة فى القرطاسية أو لغايات منزلية،  -الفوتوغرافية 

اآلالت الكاتبة و اللوازم المكتبية ) عدا  –الفنانين، فراشي الدهـان أو التلوين  مواد

مواد التغلـيف البالســـتيكية )غير  –األثاث( ، مواد التوجــيه و التدريس )عدا األجهزة( 

الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة و األكليشـــيــهات )الراسمات( الواردة بالفئة 

14  . 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االش
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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 
 

    0404400 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة 44 - 44 - 50 -54 - 55 -59القطع 

/ب والخدمات 9/أ د القطعة 9والقطعة  0 - 4 - 4 - 2مبارك الصناعية والقطع ارقام 

  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع منتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

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

822229مع 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 
 

    0404040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جنوب افريقيا  2144اكسفورد رود ، هوتون استان ، جوهانسبرج ،  104

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

واردة فى الورق الورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير  - 14الفئة 

فئات اخرى المطبوعات مواد التغليف من الورق مواد التغليف من الورق المقوى مواد 

 دون غيرها 14التغليف البالستيكية الواردة بالفئة 
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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 
 

    0404444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اردنية  ذات مسئولية محدوده -خوان ذ.م.م  شركة نقل ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن  - 11114عمان  -  159ص ب 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

اوراق مصنوعه من الورق او البالستيك لتغليف االطعمه مناشف للوجه من  - 14الفئة 

لالزاله مستحضرات التجميل ورق  الورق الورق منشورات مطبوعه مناديل من الورق

تواليت ورق صحى مناشف من الورق ورق لف ورق تغليف ورق كتابه قرطاسيه 

 14ورق نسخ صفائح من الورق وكل هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  822288االشتراطات        :      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 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0440599 

 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 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الجيزة 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 
 



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 
 

    0440554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/11/2014 

 :يلالتسج إسم طالب
 

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

 1442لسنة  45والقانون رقم  1440لسنة  4القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -كفر الجبل  -شارع السادات ) سلطان سابقا ( من ترعة المنصورية 04

 14 : مةالــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
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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 
 

    0440504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -افكارنا جاليرى-شركة سارة وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4مدينة  2000الندى بجوار منتجع الندى متفرع من ش البستان مدخل زايد سنتر 114

 أكتوبر

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14مطبوعات الشركة ومواد التعبئة والتغليف الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم التاج 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 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0440404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يكيةالواليات المتحدة االمر -  44104واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  910

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى، المواد المطبوعة، مواد تجليد الكتب، الصور  - 14الفئة 

الفوتوغرافية، القرطاسية، اللصقات ومواد الصقة للقرطاسية أو ألغراض منزلية، مواد 

ث(، مواد ارشادية الفنانين، فراشي للدهان، اآلالت الكاتبة ولوازم مكتبية ) فيما عدا االثا

وتعليمية ) فيما عدا االجهزة(، مواد بالستيكية للتغليف )غير واردة بالفئات االخرى(، 

الطابعات، قوالب طباعة، كتب من الخيال وغير الخيال حول مواضيع مختلفة، الكتب 

الهزلية، الروايات المصورة، المنشورات المطبوعة، الكتب، المجالت، النشرات 

دوريات، المطويات )كراسات(، كتيبات، كراسات، كتيبات توضيح كيفية االخبارية، ال

االستعمال )أدلة( ، مجالت، منشورات، بطاقات التهنئة، بطاقات الهدايا، مواد ترويجية 

واعالنية، كتالوجات، اكسسوارات المكاتب ودفاتر الهواتف والعناوين وجداول األعمال 

ت ونماذج خياطة مطبوعة، مواد عرض وصور والمذكرات اليومية والتقاويم والملصقا

 دون غيرها 14معدة للنقل ولصقات مصدات السيارات والواردة بالفئة 
 

229228االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة
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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 
 

    0440042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل بإسم طال
 

 ش مساهمة -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مجمع  مفيدا القاهرة الجديدة  44منطقة  9المبنى االدارى رقم 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان     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 
 

    0441011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العسلي لصناعه المالبس الجاهزه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -السالم    -اعيه الورش الصن  -شارع  انابيب البترول  40

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع منتجات الفئة رقم  - 14الفئة 
 

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

التجارى 
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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 
 

    0424449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/02/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -الشرق االوسط الصناعية النظمة المياة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول شقة يمين مدخل  -العبور  -الحى التاسع  14040بلوك  1عقار رقم  1شقة رقم 

 القاهرة -العمارة 

 10 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 10مواسير بالستيك  بالفئة  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    0490241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  - axoif - أحمد عصام سعد محمد شعبان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -حى الشرق  -بالدور الثالث مجمع السالم  4مدخل  92مكتب رقم 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

( وبصفة خاصة األنابيب المرنة غير المعدنية 10جميع منتجاتا الفئة ) - 10الفئة 

الستكية وخراطيم الكهرباء العادية والفلكسبل التى تستخدم فى والمواسير والخراطيم الب

أغراض عزل التوصيالت الكهربائية وشريط اللحام )الشيكرتون ( المستخدم فى 

 ( دون غيرها10األغراض الكربائية الواردة بالفئة )
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0444299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/09/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

المصنع الوطنى النتاج المواسير والقطع البالستيكية ولوازمها ) نيبرومصر ( محمد 

 ش توصية بسيطة -ابراهيم عبد المؤمن ابراهيم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 92/  14 - 14 - 10المنطقة الصناعية االولى قطع ارقام  -مدينة دمياط الجديدة 

 دمياط 52/  5 - 9 - 4والقطع ارقام 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10المواسير والقطع البالستيكية ولوازمها الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 
 

    0404122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية  140فيال 

  القاهرة

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  CIالحروف اف سى  
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 جريدة 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 
 

    0404542 

 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  441الدور االرضي قطعه 

 الجيزة -اكتوبر 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع منتجات الفئة رقم  - 10الفئة 
 

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 
 

    0409451 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ جنوب االكاديمية ش جعفر الصادق بجوارالمدرسة االنجيليزيه 140فيال 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

:      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 
 

    0440049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مجمع  مفيدا القاهرة الجديدة  44منطقة  9رقم  المبنى االدارى

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 
 

    0444004 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة أمريكية -فانز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كاتيال أفنيو ، سابريس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية 4550

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

ي تعلق على الكتف ، حقائب الحمل لجميع الغايات ، الجزادين ، الحقائب الت - 14الفئة 

حقائب التعليق ، حقائب الشاطئ ، حقائب سعاة البريد ، حقائب صغيرة للمالبس عند 

السفر لفترة قصيرة ، الحقائب التي تعلق على الكتف ، حقائب الظهر وحقائب حمل 

 ( دون غيرها14الحواسيب الشخصية المحمولة ، محافظ النقود والواردة بالفئة )
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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 
 

    0409424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فردى  -حكشة لتجارة الشنط  -محمد رشدى عبد الناصر زيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يهشرق -فاقوس  -شارع المكتبات من شارع الجمهورية ملك حكيم احمد حسين 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الجلديه الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

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 
 

    0404909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/04/2014 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة مصرية  -برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية )ش.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم -منشية السد العالى  -من شارع مسجد الوطنية 110شارع  4

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14منتجات جلدية الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية -ت        :      االشتراطا
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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 
 

    0404059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية  -فردي  -ماهيتاب احمد فؤاد امين علوب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلوان  -حلوان  زهراء - 14شارع  19

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

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 
 

    0404990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 55904مينيسوتا  -مينيابوليس  - 4145 -تى بى اس  -نيكولت مول  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 14 : المةــــــلعات اـــفئ
 

حقائب الحمل لجميع الغايات، محافظ النقود، الجزادين، حقائب الظهر،  - 14الفئة 

حقائب الشاطئ، علب مستحضرات الزينة ومستحضرات التجميل التي تباع فارغة، 

دون  14حقائب األوراق، علب المفاتيح وبطاقات العمل، المظالت.الواردة بالفئة رقم 

 غيرها 
 

على حدى  ITراطات        :      التنازل عن مقطع  االشت
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 جريدة 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 
 

    0404554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر  -شركة ريتال وورلد ليمتد 

 البريطانية العذراء

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

، بالم جروف هاوس ، ويكهامز كيى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البريطانية  1ليفيل 

 العذراء

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الجلود بكافه انواعها الحقائب لجميع االغراض حقائب السفر وجمع  - 14الفئة 

 14المنتجات الواردة 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 
 

    0404542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر  -شركة ريتال وورلد ليمتد 

 البريطانية العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البريطانية ، بالم جروف هاوس ، ويكهامز ك 1ليفيل 

 العذراء

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الجلود بكافه انواعها الحقائب لجميع االغراض من الجلد حقائب السفر  - 14الفئة 

 14وجميع المنتجات الواردة بالفئه 
 

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

 IXTCAYE CTX ITHCTXالتجارى )صنعت من اجل الراحة  
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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 
 

    0404209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امن شركة تض -طيبة رنين للتجارة والصناعه  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعه الحلو من ترعة المنصورية  -الطابق االرضى  -ابراج سفنكس  

 الجيزة

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -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 
 

    0404409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة خاصة نظمت وقائمة فى  -سامسونايت آي بى هولدينجز أس .ايه أر .ال 

 لوكسمبورج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لوكسمبورج ، لوكسمبورج 1441 -تى ، ال افنيو دى ال ليبير 14 - 15

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

حقائب االمتعه ، حقائب السفر ، والحقائب ، حقائب الحمل لجميع الغايات ،  - 14الفئة 

حقائب الحمل ، حقائب السفر ، الحقائب التى توضع على الظهر ، حقائب الحمل ، 

لسفر ، اغطية االمتعة ، احزمة لحقائب السفر ، ومحافظ النقود ، رقع التعليق لحقائب ا

 دون غيرها 14مقابض لحقائب السفر ، المظالت الواردة بالفئة 
 

وغيرها 832899العالمة 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 
 

    0404994 

 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 

 14 : المةــــــلعات اـــفئ
 

حقائب اليد، الجزادين، حقائب المدرسة، حقائب الحمل، جزادين الفّكة،  - 14الفئة 

الحقائب النسائية بدون مقابض، حقائب الظهر، حقائب الشاطئ، محافظ النقود، حقائب 

مستحضرات الزينة المباعة فارغة، ، حقائب مستحضرات التجميل المباعة فارغة، 

التجميل المباعة فارغة، حقائب الماكياج المباعة فارغة، علب  علب مستحضرات

 14الماكياج المباعة فارغة باللفئة رقم 
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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 
 

    0440044 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154اهمة مصرية طبقا للقانون شركة مس -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

335 

 

 جريدة 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 
 

    0409414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -جندال ستيل آند باور ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد بناء )غير معدنية( وانابيب قاسية غير معدنية للمبانى واسفلت وزفت  - 14الفئة 

 14وقار ومبانى غير معدنية قابلة للنقل ونصب )مجسمات( غير معدنية بالفئة رقم 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404942 

 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

 لواليات المتحدة االمريكية ا

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

أحجار الفخار، األحجار غير الكريمة للحدائق أو الستخدامات الزينة،  - 14الفئة 

 دون غيرها  14التماثيل المصنوعة من الطين واألحجار الواردة 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 
 

    0440020 

 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 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

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 
 

    0444052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2014 

 :سجيلالت إسم طالب
 

الزهراء جروب لالستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة  -محمود إبراهيم فريد وشركاه 

 شركة تضامن -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -دمنهور  -خلف مبنى امن الدولة  -مساكن اللوكس  9

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 (20مراتب بالفئة ) - 20الفئة 
 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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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 
 

    0494504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا  -ماتل , انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 40295يفورنيا كونتنيننتال بوليفارد , ال سيجندو , كال 444

 االمريكية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

( فيما عدا وسائل تثبيت من البالستيك او 20جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 20الفئة 

من النايلون يتم  استعمالها بواسطة ادوات يدويه او ادوات اليه تعمل ثقوب  للتثبيت 

 20بالفئة 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

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة خاصة محدودة باالسهم   -شركة آرما المحدودة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريشيوس جمهورية مو -إبينى  -الدور الخامس , البرج الثالث , نكستراكوم , سيبيرسيتي 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

282288االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -فؤاد رزق خليل حنا وشريكته  -مارفى تاتش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 20011بلوك   - 22قطعه  -المنطقة الصناعيه   -العبور 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20اثاث الوارد بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

الحروف فى الوضع العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

342 

 

 جريدة 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 
 

    0404121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد اندونيسى الجنسية -ديدى غوناوان كوساناواتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اندونيسيا  90145، باوندونغ ،  1001جاى ال. جيند. ايه. يانى نمبر. 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

اغطية الفراش ) فيما عدا البياضات ( اسره مساند مخدات مراتب وسائد  - 20الفئة 

هياكل أسره ) من الخشب ( اسره هيدروستاتيه ألغراض غير طبيه أسره خفيفه نقاله 

 دون غيرها 20طفال مراتب هوائيه ألغراض غير طبيه . الواردة بالفئة لأل
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون  -مرانى شركة المراسم الدولية للتطوير الع

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

ت        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطا
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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 
 

    0441440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تركية  -دوجان كيليت فى مادينى ايسيا ساناى فى تيكاريت انونيم سيركيتى  

 مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا  -اسطنبول  -اسينيورت  11نمبر  -يوجيو ميومسيو كاد  -صالح الدين ايوب ماه 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 20الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0441442 

 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 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 20لفئة ا
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0245940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رسىشركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجي -جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  04444ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك، نيوجيرسى

 المتحدة االمريكية 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

عبوات اعاده تعبئة  -ادوات خيوط تنظيف االسنان  -خيوط لتنظيف االسنان  - 21الفئة 

 21الفئة ألدوات خيوط تنظيف االسنان ب
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 جريدة 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 
 

    0400504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/04/2019 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الومنيوم الجوهرة  -شركة حلمى عوض جاد اهلل وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصناعية المنطقة - 12002بلوك  15قطعة  -العبور 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 21االدوات المنزليه المعدنية الواردة بالفئه  - 21الفئة 
 

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

وغيرها  22932العالمة 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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0404440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سنابل للتجارة والتنمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم    -شارع اللبينى  191

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21ردة بالفئة رقم االدوات المنزليه الوا - 21الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية 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 
 

    0404441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -للتجارة والتنمية ش.ذ.م.م   سنابل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -ش اللبينى  191

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21االدوات المنزليه الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

فى الوضع العادى  Tايه 
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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 
 

    0404215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين  -باث اند بودي وركس براند مانجمنت ,انك 

 الواليات المتحدة االمريكية    -وير المرعية فى والية ديال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 94044اوهايو  -رينولدز بورغ  -سفن ليمتد باركواى  

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

حاويات معقمات اليدين وحاويات الصابون واوعية توزيع الصابون واوعية  - 21الفئة 

 21مواد تنظيف بالفئة رقم توزيع 
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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 
 

    0404940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

التماثيل من الزجاج؛ المزهريات؛ حماالت الشموع؛ أواني الطعام؛أواني  - 21الفئة 

ون، صحون الصابون، المشروبات؛ األكواب، كؤوس وأقداح الشرب؛ موزعات الصاب

أرفف الدشات؛ موزعات كرات القطن؛ حماالت مناديل المرحاض وموزعات مناديل 

الوجه؛ حماالت فراشي األسنان؛سالل القمامة سالل النفايات، التماثيل غير المعدنية 

الموضوعة على المكاتب، تحديدا: التماثيل الموضوعة على المكاتب المصنوعة من 

التماثيل والتماثيل الصغيرة من السيراميك، السالل المصنوعة من الزجاج والسيراميك، 

األغصان أو القش أو الخشب أو القماش، صناديق الطعام وأكياس الطعام غير 

 دون غيرها 21المصنوعة من الورق، الحصاالت الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440025 

 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 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 21جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -سر محمد امام محمد وشركاه شركة يا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  

 الجيزة 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22منتجات الفئة  - 22الفئة 
 

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 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 ريكية المتحدة االم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  22الحقائب المشبكة لغسل المالبس الواردة بالفئة  - 22الفئة 
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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 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها22مظلالت االسرة الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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 
 

    0440029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل م طالبإس
 

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

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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 
 

    0404129 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليه محدودةشركة ذات مسئو -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية  140فيال 

 القاهرة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  CIالحروف اف سى 
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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 
 

    0409450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق   -أ جنوب االكاديمية  140فيال 

 القاهرة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 24الفئة 
 

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

929282العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مجمع  مفيدا القاهرة الجديدة  44منطقة  9االدارى رقم  المبنى

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 459 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/11/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -القصر لالستيراد  -حسن على حسن على جاد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -الزقازيق  -ش مدرسة القومية  -ش صالح مدنى متفرع من شارع القومية  1

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29ت الواردة بالفئة رقم مفروشا - 29الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0405149 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -العالمية المتحدة لصناعة البطاطين لصاحبها )موسى بن محمد بن ابراهيم الكلثم(  

 سعودى الجنسية

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين  -الدور الرابع  -ش السودان  151

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29البطانية الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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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 
 

    0404414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -شركة ثرى ام  -يد وشركاة ياسر الس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم   -الطلبيه  -شارع ترسا   92

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29المنسوجات والمفروشات بالفئة  - 29الفئة 
 

نماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بال
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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 
 

    0404945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55904، مينيا بوليس ، مينيسوتا  4145 -ول ، تى بى اس نيكوليت م1000

 الواليات المتحدة االمريكية 

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

البياضات المنزلية؛ ستائر الدش؛ بطانات ستائر الدش؛ الواقيات للفرشات من  - 29الفئة 

رش المزينة العلوية القطن؛ الواقيات للفرشات من الرغوة؛ مفارش السرير، تحديدا: المفا

والمالءات وأطقم المالءات وأطقم المفارش وأغطية المخدات والقطع المحيطية لألسرة 

والمفارش الكبيرة لألسرة والبطانيات وأغطية األسرة واللحافات ولحافات الريش 

واألغطية الخفيفة لألسرة؛ مفارش الطاوالت غير الورقية، تحديدا: والمناديل ومفارش 

والقطع القماشية لمنتصف الطاولة؛ قطع تحديد مكان الجلوس النسيجية، الطاوالت 

أغطية النوافذ القماشية، تحديدا: الستائر وستائر الجوخ والستائر الشفافة والستائر 

المتدلية والستائر القصيرة؛ المناشف؛ مناشف التنشيف؛ مناشف الصحون؛ األغطية 

مرحاض المصنوعة من القماش. الواردة للمخدات؛ األغطية المهيئة من أجل أغطية ال

 دون غيرها 29بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    0440409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد    -مايكل جمال حليم داود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -بوالق   - حارة العمراني 5

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع منتجات الفئة  - 29الفئة 
 

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 
 

    0440022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل لبإسم طا
 

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

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29يع المنتجات الواردة بالفئه رقم جم - 29الفئة 
 

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 
 

    0452944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا’ مانو  4424’  14فيا كانتونال 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ولباس القدم )باستثناء لباس القدم ]األحذية[ التجبيرية( وأغطية  - 25الفئة 

رتداء، وهي المعاطف، المعاطف الفرو، المعاطف الخارجية، المعاطف الرأس لال

الواقية من المطر، معاطف المطر، معطف مشمع مع قبعة، الجاكيتات المقلنسة، 

الجواكت البليزر، سترات من الصوف المحبوك، الجواكت النسائية القصيرة، المعاطف 

و، بذالت، صدارات، أثواب، الرياضية، السترات الواقية من الرياح، شاالت من الفر

قفطان، عباءات مسائية، جرزاية ]كنزات صوفية[، تنانير، سراويل داخلية، بناطيل 

فضفاضة، بناطيل، بناطيل جينز، ثوب الميكانيكي )أفرهوالت(؛ بذالت قفز )سالوبت(، 

افرهوالت، أثواب العمل )الكفروالت(، بذالت الطيران، بذالت الركض، بناطيل 

تات )بناطيل قصيرة(، شورتات على شكل تنورة، كولوتيس )بناطيل رياضية، شور

قصيرة على شكل تنورة(، سترات، كنزات صوفية، قمصان صوفية، قمصان، سترات 

رسمية، بلوزات )قمصان من النوع الثقيل(، قمصان نصف كم )تي شيرت(، صديرة 

/ رياضية نسائية، قميص خفيف )فانلة( بدون أكمام، بوديسويتس )مالبس داخلية

مجسمة(، يونيتاردز )بذلة رياضية مجسمة قطعة واحدة ذات بنطال يمتد حتى الركبتين 

أو القدمين(، القميصول )سترة نسائية داخلية(، شيميز )قميص نسائي فضفاض(، 

قمصان داخلية، مالبس داخلية، مشدات، أربطة للجوارب، سراويل داخلية )نسائية(، 

(، شورت )سراويل قصيرة(، سراويل نسائية داخلية بوكسرز )سراويل داخلية رجالي

طويلة، سراويل داخلية، سراويل داخلية نسائية قصيرة، مالبس داخلية حرارية، مالبس 

داخلية نسائية، قمصان نوم فضفاضة، قمصان نوم، عباءات نسائية خفيفة، أرواب، 

، جوارب بيجامات، مراييل، مالبس محبوكة )جوارب(، جوارب طويلة، أثواب ضيقة

طويلة حتى الركبة، جوارب طويلة، أغطية للساق، طماقات، جوارب قصيرة، ربطات 

عنق، ببيون )ربطة عنق صغيرة(، أسكتة )لفاعات عنق عريضة(، أوشحة للجيب، 

مناديل، لفاعات، شاالت، مناديل للرقبة، قفازات، قفاز راحي )قفاز مع قسمين، واحد 

أحزمة، نطاقات، نطاقات )رجالي(، أثواب سباحة،  لإلبهام واآلخر لألصابع األربعة(،

أثواب إستحمام، أرواب للشاطئ، لباس للشاطئ، السارنغ، بذالت للتزلج، مراييل 

للتزلج، سراويل للتزلج، قفازات للتزلج، جوارب حرارية، قمصان جولف، سراويل 

جولف، شورت للجولف، قمصان للتنس، سراويل للتنس، شورت )سراويل قصيرة( 
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 جريدة 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

تنس، أحزمة للمالبس، ربطات عنق، ببشك )منديل للرأس(، بندانات )مناديل للرقبة(، لل

أرواب استحمام، أحذية، قبعات، معاطف للبذالت، أغطية لألذنين، أربطة للرأس، 

مالبس مريحة لالسترخاء، موكاسين )أحذية بدون كعب(، مناديل، أثواب بال أكمام، 

رة( للرياضة البدنية، شورت )سراويل قصيرة( الُبْنش )عباءات(، شورت )سراويل قصي

داخلية ماصة للعرق، سنوسوت )كفرول أطفال شتوي(، قمصان رياضية، شاالت، 

حماالت للبنطلونات، بذالت مع صدارات، بذالت احماء )مالبس رياضية(، بلوسونس 

)جاكت قصير(، بلوزات )سترات نسائية(، كيمونوس )ثوب فضفاض ياباني(، 

ير )أغطية للرقبة(، بانتسويتس )بذالت نسائية بشورت(، سروال نسائي خمارات، نيكو

يصل الى بطة الرجل، بذالت رسمية، سدادات، أحذية رياضية، أحذية، شباشب، 

صنادل، إسبادريلس )أحذية قماش مع نعل خفيف(، أحذية رياضية كاجوال، قبعات 

 )قلنسوة(، قبعات )كاب(، بيريه )قبعات مستديرة مسطحة(.
 

822228الشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 
 

    0455440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

15/04/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد   -الصحه والرفاهيه لالستيراد والتصدير   -اكرم شعبان عبد المطلب محمد 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الجيزة  -فيصل  -العشرين  -شارع علي بن ابي طالب  24

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0404529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/00/2014 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة توصية بسيطة -زاو فاشون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهضبه العليا المقطم  24ش  0904منطقة ش ق 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى في الوضع العادى
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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 
 

    0409591 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -عبد الرحمن كمال عبد النبى سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيلية -مركز االسماعيلية  -  4عمارة   -ة نفيش

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

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 
 

    0409459 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

04/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة الشرق للخدمات التعليمية  -مقبل محمود محمد على وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -خلف المطافى المالحه المنتزة    -مصطفى كامل 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

كال على حدى  YYLTاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اى اى ال اس 
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 جريدة 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 
 

    0404992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ية زرزور للاللبسه والتجهيزات الرياض

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العبور  -بالمنطقة الصناعيه االمتداد الغربى  20029بلوك  14القطعه رقم 

 القليوبية

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 25الفئة 
 

  --كال على حدى  في الوضع العادى    R X -حرفى    زد ار االشتراطات        :      التنازل عن 

998892العالمة مرتبطة بالعالمة 
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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 
 

    0400092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فلورنسا لتجارة المالبس الجاهزة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 -شبرا  -خلوصي  - 114العقار  -مركز االمير التجارى  - 4الدور  - 404الوحدة رقم 

 القاهرة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 -سراويل داخلية  -جوارب  -قفازات  -مالبس داخلية  -مالبس جاهزة  - 25الفئة 

 25وجميها تقع بالفئة  مالبس شاطئ -حماالت صدر نسائية  -بيجامات 
 

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 
 

    0404004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئولية محدودة شرك -بوابة الشام لتجارة المالبس الجاهزة  ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم النزهة  -شارع القدس الشريف  0

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

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

التجارية  البيانات
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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 
 

    0404414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -المروه لألستيراد والتصدير   -السيد محمود محمد أمين وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور  54لول برج جراند بالزا حجره بشقه شاع ستالينجراد وامتداد شارع سعد زغ

 الثامن المناخ بورسعيد 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25االحذيه الوارده بالفئه  - 25الفئة 
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 جريدة 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
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -طيبه رنين للتجارة والصناعة  -د امام محمد وشركاه شركة ياسر محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  

 الجيزة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 25جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ت        :      االشتراطا



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 
 

    0404249 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد  -سمير خالد الفرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريه العربيه السوريهالجمهو -حمص  

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
 

كال على حدى  X االشتراطات        :      التنازل عن حرفى بى آر 
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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 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

25/10/2014 

 :التسجيل م طالبإس
 

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

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 25 : مةالــــــات العـــفئ
 

المالبس الحميمية، المالبس الداخلية النسائية، حماالت الصدر، حماالت  - 25الفئة 

الصدر الرياضية، حماالت الصدر الالصقة، موسعات حماالت الصدر، بطانات قشط 

حماالت الصدر، قشط حماالت الصدر، لبادات تكبير الصدر القابلة للنزع المستخدمة 

النسائية التحتية بدون أكمام، المالبس النسائية التحتية الضيقة لحماالت الصدر، المالبس 

لكامل الجسم، المالبس التحتية، المالبس التحتية الطويلة، المالبس التحتية الحرارية، 

مالبس تحسين مظهر الجسم، تحديدا: المشدات وحماالت الصدر و المالبس النسائية 

بسة الداخلية والجوارب النسائية الطويلة التحتية بدون أكمام والمالبس التحتية واألل

وأغطية الرجلين الضيقة للنساء والمالبس الضيقة والسراويل القصيرة والسراويل 

النسائية الضيقة، مالبس النوم، البيجامات، قمصان النوم، مالبس االسترخاء، القمصان 

س النسائية الفضفاضة، السترات، الجوارب، قمصان النوم والسراويل القصيرة والمالب

العلوية بدون أكمام والسراويل والمالبس التي تلف على الجسم، ألبسة النوم بكونها قطعة 

واحدة، األرواب، األخف، ألبسة اإلرضاع والحمل، تحديدا: حماالت الصدر والمالبس 

التحتية والمالبس العلوية بدون أكمام والقمصان والسراويل والشاالت والسترات 

 دون غيرها 25الفساتين والبيجامات.الواردة بالفئة وحزامات الدعم و
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية   -ى دى  ريلمى تشونغتشينغ موبيل تيليكوميونيكاشونز كورب ال ت

 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تشو  -يوبيي ديستركت  -هويتشينج بلوك  -نيشانغ بوليفارد  29بيلدينج نمبر  2نمبر

 الصين  -نغتشينغ  

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

ات مالبس أحذية قبعات مالبس محبوكة قفازات )مالبس ( لفاعات مشد - 25الفئة 

للنساء مالبس للمناسبات الدينية قبعات استحمام غطاء للعين عند النوم مالبس يتم 

ارتدائها عند تصفيف الشعر نطاقات )مالبس (فساتين زفاف وجميع هذة المنتجات واردة 

 والترد ضمن فئات اخرى .  25بالفئة 
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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 
 

    0404404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة  44 - 44 - 50 -54 - 55 -59القطع 

ات /ب والخدم9/أ د القطعة 9والقطعة  0 - 4 - 4 - 2مبارك الصناعية والقطع ارقام 

  المنوفية -مركز قويسنا  -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 25جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

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 
 

    0440405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية   -فرد    -خالد عبد الحليم حسن السكري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منوفيه   -مركز قويسنا   -قويسنا  -شارع صالح سالم 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25الفئة جميع منتجات  - 25الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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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 
 

    0440944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة ذات مسئولية محدود -  D YMT IDDRSYUIESشركة لطفى للصناعات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم مصر  -بشارع عبد العزيز فهمى  110بالدور االرضى بالعقار رقم  1شقة رقم 

 القاهرة -الجديدة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع منتجات الفئة   - 25الفئة 
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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 
 

    0440404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 25البس والبسة القدم والبسه الرأس الواردة بالفئة الم - 25الفئة 
 

---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 
 

    0440021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 154ية طبقا للقانون شركة مساهمة مصر  -شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى 

 والئحته التنفيذية  1441لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه عامه محدوده المسئوليه   -جيه دى سبورتس فاشون بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكه  -ار ارز  4  4بى ال  -النكشاير   -بيرى  -يلسوارث ب -هولينسبروك واى 

 المتحده 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

  25واالحزمه الوارده بالفئه رقم  -ارديه الرأس  -ارديه القدم  -المالبس  - 25الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0441010 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العسلي لصناعه المالبس الجاهزه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -السالم    -الورش الصناعيه   -شارع  انابيب البترول  40

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع منتجات الفئة رقم  - 25الفئة 
 

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

التجارى 



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 
 

    0441104 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/11/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ه  توب سيكريت لتصنيع المالبس الجاهز -هشام على رمصان على 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السد العالى  -من ش اللواء كمال حجاب  -شارع حسين مسلم   5

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 25الفئة 
 

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

الحروف والبيان 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 
 

    0441491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احفاد الفراعنة للمنتجات النسيجية   -نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شبرا الخيمة  -مسطرد  -شارع سابى )نقطة شرطة مسطرد(  داخل سور  شركة اطلس 

 القليوبية  -

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 25الفئة 
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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 
 

    0441495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -احفاد الفراعنة للمنتجات النسيجية  -نجيب وهبه بخيت بطرس وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شبرا  -مسطرد  -داخل سور شركة اطلس  -شارع سابى )نقطة شرطة مسطرد ( 

 القليوبية  -الخيمة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 25ع المنتجات الواردة بالفئه رقم جمي - 25الفئة 
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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 
 

    0404042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -سفنكس  ابراج

 الجيزة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع منتجات الفئة  - 24الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

391 

 

 جريدة 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 
 

    0404940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

األزهار االصطناعية؛ الفاكهة االصطناعية؛ النباتات االصطناعية، االزهار  - 24الفئة 

االصطناعية ؛ اكاليل الفاكهه و الخضروات االصطناعية؛ النباتات المقصوصة بشكل 

 يرهادون غ 24فني االصطناعية. الواردة بالفئة 
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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 
 

    0440020 

 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   - 9ى االدارى رقم المبن

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 24الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوارالمدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -أ جنوب االكاديمية  140فيال 

 القاهرة 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

كال على حدى وفى الوضع العادى  CIالحروف اف سى   
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 جريدة 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 
 

    0405509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة بيراميدز أف سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بجوار المدرسة االنجيليزيه  -شارع جعفر الصادق  -جنوب االكاديمية  -أ   140فيال 

 القاهرة

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20واردة بالفئه رقم جميع المنتجات ال - 20الفئة 
 

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

YTA  وغيرها  929289العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -  8822واالرقام
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 جريدة 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 
 

    0404041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  

 الجيزة 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0404944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

-ط على شكل ممرات ارضيه البس-دعاسات االبواب -البسط البارزه -البسط  - 20الفئة 

البادات المانعه -مثبتات البسط تحديدا -دعاسات بانيو الحمام القماشيه -دعاسات الحمام 

 دون غيرها 20لالنزالق للبسط الواردة بالفئة 
 

------االشتراطات        :      



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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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 
 

    0440014 

 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 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0490441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/04/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة جمعه لالستيراد والتصدير  -جمعه احمد كمال توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ح الكوثر  -ميدان ام كلثوم  -المنصورة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24مستلزمات لعب أطفال بالفئة  - 24الفئة 
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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 
 

    0451440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/05/2010 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الاتيلير براندس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1هوسبيتال رود ، جورج تاون ، غراند كايمن كى واى  20كايمن كوربوريت سنتر ، 

 ، جزر الكايمن  4004 -

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات الرياضة الجمبنازية واألدوات الرياضية غير  -اللعب وأدوات اللعب  - 24الفئة 

 -كرات للعب  -بالونات لعب  -زينة لشجرة عيد الميالد  -الواردة في فئات أخرى 

صنارات صيد  -اكسسوارات للدمى  -دمى  -أشجار عيد الميالد كمواد اصطناعية 

العاب منزلية  -ت ) هدايا للحفالت ( حلى للحفالت وللرقصا -طائرات ورقية  -السمك 

كوساكيوز ) العاب نارية (  -أجهزة العاب الفيديو  -ارجوحات  -اكسسوارات السباحة  -

سكوترات ) دراجات  -مركبات لعب يتم التحكم فيها السلكيا  -ورق لعب ) شدة (  -

بناء االجسام أجهزة  -إقامة لعب  -زالقات ) أدوات لعب (  -)العاب (  -تدفع بالرجل ( 

زينة  -قبعات الحفالت من الورق والبالستيك  -العاب جماعية  -قفازات لأللعاب  -

وجميع المنتجات الواردة  -علب مفاجآت مزخرفة  -لالحتفاالت ) غير صالحة لالكل ( 

  24بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

400 

 

 جريدة 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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

14/00/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينة نصر  -الحى العاشر  -مساكن اطلس  901

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24االلعاب الورقيه وجميع المنتجات الوارده بالفئه  -لعب االطفال  - 24الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

401 

 

 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 
 

    0404040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2014 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -طيبه رنين للتجارة  والصناعة  -شركة ياسر محمد امام محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -ش ترعة الحلو من ترعة المنصورية   -الطابق االرضي  -ابراج سفنكس  

 الجيزة 

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 24جميع منتجات الفئة  - 24الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      


