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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 المتحدة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد كيميائية لالستخدام فى الصناعة والعلوم والتصوير الجعرافى ،وكذلك فى  - 0الفئة 

الزراعة والبستنة والتشجير ،راتينجات صناعية غير معالجة ،مواد بالستيكية غير 

وقاية منها ،مستحضرات تطبيع ولحام ،مواد معالجة ،تركبيات الخماد الحرائق وال

لدباغة جلود الحيوانات ،مواد الصقة لالستخدام فى الصناعة ،معجون ومواد معجونية 

مالئة أخرى ،سماد خليط ،واسمدة عضوية، ومخصبات أخرى ،مستحضرات حيوية 

 لالستخدام فى الصناعة والعلوم ،مستحضرات كيميائية لالستخدام مع محركات التشغيل

ومحركات السيارات ،مبردات مبردات خاصة بمحركات السيارات ،موائع معايرة، 

 0موائع مكابح بالفئة رقم 
 

يمنح الطالب حق االسبقيه  - 136362االشتراطات        :      عالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 05796 - 8868الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس   5656

 ة االمريكيةالمتحد

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمه فى الصناعه والبحث العلمى والتصوير الفوتوغرافى  - 0الفئة 

بالستيك  -راتنج اصطناعى غير معالج  -وكذلك فى الزراعه والبستنه وزراعه الغابات 

 -م المعادن مستحضرات سقى ولحا -مركبات اخماد النيران  -اسمده  -غير معالج 

مواد اللصق المستخدمه فى  -مواد دباغه  -ومواد كيميائيه لحفظ المواد الغذائيه 

 دون غيرها  0الصناعه الوارده بالفئه 
 

وغيرها  213111االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة ايفا للصناعات الكيماوية  -كمال عطيه موسى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عرب ابو ساعد _ الصف _ الجيزة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 .  0عة ومواد الدباغة الواردة بالفئة رقم المواد الالصقة التى تستخدم فى الصنا - 0الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى  - 608386العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7999999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/79/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

توصيه  -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشريكية ( 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

(  09780بلوك )  0،8،9و القطعة رقم  09780بلوك  9قطعة رقم  50شارع  

 ور مدينة العب -المنطقة الصناعية االولى 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8المنتجات الواردة  بالفئة  - 8الفئة 
 

التنازل عن الحروف -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

clG  وغيرها  222023العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -التنازل عن البيان التجاري  -كال علي حدا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7907900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/76/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة  -أكزو نوبل كوتنجز انترناشيونال بي. في. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ولندابي أم أرنهيم ، ه 9880،  09فيلبرفيج 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

الدهانات ، الطالء ، الورنيش ، الالكيه ، مرققات ، مواد التلوين كونها  - 8الفئة 

إضافات للدهانات والورنيش أو الالكيه ، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب ، 

 8ة بالفئة مستحضرات لمعجون الدهان )على هيئة دهانات ( ، صبغات الخشب و الوارد

 دون غيرها
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها فى مجموعها -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

75/79/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسية مصرى ال -فرد  -جولد للدهانات   -السيد محمد حافظ مصطفى   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز بنى عبيد  -الصالحات  -عزبة العتامنة 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  8جميع منتجات الدهانات الواردة بالفئة  - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7987677 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

80/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -شركه البويات والصناعات الكيمياويه ) باكين ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-قسم شرطه الزيتون -االميريه  -شارع  المصانع0

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8البويات والدهانات بالفئه   - 8الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع -اطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتر

118226العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسيةفرد مصرى الج  -ازور  -محمد جمال محمد حلفه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -شارع سعيد ملك / مصطفي احمد فاروق محمود  06طنطا 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 (8جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  - YLATEاتالى للدهانات واالستيراد والتصدير  -رامى احمد محمود الطوبجى 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -ملك / احمد محمود احمد الطوبجى  -الشيخ سديد  -السنانيه  

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الدهانات بالفئة  - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةفرد مصرى الجنسي -مصنع توتو لصناعة للبويات  -حمادة امام صديق محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية ملك/ امام صديق محمود  -مركز الخانكة  -القلج  -شارع مصنع الصابون 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8بويات الوارده بالفئه   - 8الفئة 
 

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

610836العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -وعن رسم العبوة كال على حدة 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع توتو لصناعة للبويات  -حمادة امام صديق محمود  

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 القليوبية بملك / امام صديق محمود  -الخانكة  -القلج  -شارع مصنع الصابون 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8بويات الوارده بالفئه   - 8الفئة 
 

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

610836العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ف وعن رسم العبوة كال على حدة الحرو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع توتو لصناعة للبويات  -حمادة امام صديق محمود   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك/ امام صديق محمود -القليوبية  -الخانكة  -القلج  -شارع مصنع الصابون 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8بويات الوارده بالفئه   - 8الفئة 
 

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

رسم العبوة كال على حدةالحروف وعن 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7856909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/70/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين واليه ديالوير  -سفن فور اول مانكايند ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امريكا  - 67758كاليفورنيا  -فيرنون   -يو فروتالند أفن 8957

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل ) كوزميتيك ( و خاصة مساحيق التجميل خافيات  - 9الفئة 

اقالم -اقالم العيون  -كريمات اساس  -العيوب بودرة خدود مسكرة مساحيق مكياج 

بلسم للشفاه  -اقالم الشفاه  -ملمع الشفاه  -كريم اساس للشفاه  -طالء الشفاه  -الحواجب 

ملمع  -ملمع للحواجب  -رموش مستعارة  -محددات العيون  -ظل للعيون  -غير طبي 

احمر  -اظافر مستعارة  -طبقة ملمع اظافر اساسيه  -ملمع اظافر للطبقه العلوية  -اظافر 

 -المساحيق  -الاللئ  - الزيت -الجيل  -الرغوة  -مواد الحمام و خاصة البلور  -الشفاه 

غسول )لوشن (  -مشقرات  -الجيل  -بلسم الشعر  -منتجات الشعر و خاصة الشامبو 

منتجات العناية بالبشرة و خاصة قابضات لالوعية  -المراهم  -الموس  -مسكرة 

فقاعات  -اقنعه تجميليه  -زيوت االستحمام  -جيل االستحمام  -الغراض التجميل 

جيل  -مزيالت المكياج  -مقشرات الوجه  -ت مكياج العيون مزيال -االستحمام 

ملينات  -صابون للبشرة  -منقيات البشرة  -كريم الحالقه  -زيوت التدليك  -االستحمام 

 -مستحضرات العناية بالبشرة و خاصة المرطبات  -للبشرة و كريمات مقاومة للتجاعيد 

زيوت المستخدمه للعالج الزيوت و خاصة ال -كريمات و غسول )لوشن( الجسم 

زيوت عطرية  -زيوت تسمير البشرة -زيوت عطرية  -بالزيوت و الخالصات العطرية 

روائح طيبه و خاصة  -زيوت عطرية لالستخدام المنزلي  -لالستخدام الشخصي 

 -اعواد روائح عطرية منزلية  -رذاذ روائح عطرية منزلي  -الكولونيا  -العطور 

و  -ول )لوشن( للتسمير و البشرة و الشعر و الوجه غسول )لوشن( و خاصة غس

 .  9بالفئه رقم  -بخور  -مزيجات من ارواق الورد المجففه المعطرة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/75/8705 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة عامة  -دي.  فيلتيكس ماركتينج اس دي ان. بي اتش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، باندرا  9، كاوسان ، بيرينداستريان انديرا ماهكوتا  9/ 9ايه ، جاالن اي  ام  8رقم . 

 كوانتان ، باهنج دارول ماكمور ، ماليزيا 85877انديرا ماهكوتا ، 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ية ، مستحضرات التنظيف علي شكل رغوة ، سوائل رغوة الغسيل الثلج - 9الفئة 

التنظيف ومستحضرات التنظيف للزجاج االمامي للسيارات ، مستحضرات تنظيف 

وغسيل السيارات لالستخدام علي المركبات ، شامبو تنظيف السيارات بالشمع ، 

مستحضرات الشامبو لتلميع السيارات ، مستحضرات تلميع االطارات ، مستحضرات 

ت تلميع وصقل المركبات ، منظفات الجلود وحافظات الجلود ، شمع الجلود،  ومنتجا

 9مستحضرات تنظيف العجالت ، المتضمنة جميعها فى الفئة 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7990080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/79/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة خاصة محدودة باالسهم بموجب قوانين موريشيوسشر -شركة ارما المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 232262مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/78/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -السيد عبد الفتاح طلب نصير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية-مركز بسيون -قريه قرانشو 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/70/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -د حسن محمد حسين محم -ليدر للصناعات الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 8و  0قطعة  0جنوب المنطقة الصناعية الثالثة بلوك  -مدينة برج العرب الجديدة 

 االسكندرية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

( مستحضرات التنظيف و العطور و الزيوت العطرية و غسول الشعر )لوشن - 9الفئة 

 دون غيرها 9و منظفات االسنان و مستحضرات التجميل الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7955689 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/78/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية -دعاء حسن حسن جاويش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزة 08مصر اسكندرية الصحراوى م طريق  06ك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات العنايه بالشعر وشامبوهات وكريمات خاصه بالشعر الواردة بالفئة  - 9الفئة 

 دون غيرها
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها فى مجموعها -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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    7908500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/79/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مصنع نفرتارى  -احمد ممدوح حامد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  06ب بلوك  8قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة برج العرب الجديدة 

  اإلسكندرية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

وغيرها 661616العالمة 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/70/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردي مصري  -الوفاء لمستحضرات التجميل  -محمد احمد يوسف احمدى محمد 

 الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبين القناطر-الشوبك -ش حسن يونس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9انتاج سويت الزالة الشعر الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

ق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/70/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -الوفاء لمستحضرات التجميل -احمدى محمد محمد احمد يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبين القناطر-الشوبك - ش حسن يونس

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9سويت الزالة الشعر الواردة بالفئة   - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/78/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هيروتريد  -غبريال -شريف مختار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع البشرى حلمية الزتيون القاهرة  89

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 هادون غير 9مستحضرات التجميل والمناديل المبللة الواردة بالفئة   - 9الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/78/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هيرو تريد -شريف مختار زكي غبريال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلمية الزتيون -شارع البشرى  89

 9 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل والمناديل المبللة الواردة بالفئة   - 9الفئة 
 

630266العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/76/8708 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدودة  -الوطنية توينز للعطور و مستحضرات التجميل والتجاره  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الظاهر  -شارع حسن عبد الجليل  8

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

جل  -زيوت للشعر  -زيوت عطرية  -حنة  -مستحضرات تجميل  -عطور  - 9الفئة 

منظفات صناعية و جميع منتجات  -صابون  -معجون أسنان  -معجون حالقة  -للشعر 

 9الفئة 
 

االشتراطات        :      يمنح الطالب حق االسبقيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

25 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/76/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -يب غطاس بى أم اس فارما بنيامين عبد المالك صل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -روكسى  0ش الشيخ ابو النور الدور االول شقة  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل وجميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -زيدنى  فارما   -سكينة مصطفى وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الدور الرابع   - 9شقه  9 عمارة 05شارع  99الشباب  -العبور  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم   - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين اليابان  -تد جابان بايو بروداكتس كو ، ليم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، طوكيو ، اليابان -توميجايا ، شيبويا 0 - 00 - 0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل ، مساحيق الماكياج ، مستحضرات شد البشرة التجميلية  - 9الفئة 

، مستحضرات العناية بالشعر ، الصابون ، امصال التغذية ، كريمات الوجه التجميلية 

لترطيب البشرة غير الطبية ، مستحضرات التجميل الحليبية ، اقنعة التجميل للوجه ، 

كريمات الحماية من اشعة الشمس ، كريمات مقاومة التجاعيد للغايات التجميلية ، 

 دون غيرها. 79منظفات االسنان ، العطور الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تركية مساهمة  -شركة افياب لصناعة الصابون والزيت والجليسيرين 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

اوزال  0/ط 0اسطنبول دري المنطقة الصناعية المنظمة ، شارع غولدري ، رقم 

 اسطنبول  -بارسال توزال 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 79العطور والزيوت العطرية الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية   -وليد احمد عبد العال وشريكه -الشركة المتحدة للتجارة والتسويق 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهانوفيل  9شقة  -الدور الثالث  -اول شارع شمال الداخل الى شارع محمد الفردى 

 الدخيلة االسكندرية  قسم

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مستحضرات التجميل العطور بالفئة  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي اللوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أطقم العناية الشخصية التي تتكون من منتجات لزينة الرجال، تحديدا: غسول  - 9الفئة 

الوجه وغسول الجسم والشامبو ومستحضرات ترطيب الشعر و ومزيالت الروائح 

الكريهة لالستخدام الشخصي ومضادات التعرق ولوشن وجل الحالقة وغسول البشرة 

د الحالقة و الكولونيا؛ غسول الوجه؛ غسول الجسم؛ والمستحضرات المستخدمة ما بع

الشامبو؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ مستحضرات إزالة الروائح الكريهة ومضادات 

التعرق؛ لوشن وجل الحالقة، غسول البشرة؛ المستحضرات المستخدمة ما بعد الحالقة؛ 

 دون غيرها 9الكولونيا فئة 
 

----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 - 659عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7987809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -عبد الهادى شاكر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا -اسطنبول   -باشاك شهير   -  08شارع رقم  -باشاك محلة اركيده 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

عطور ماء الكولونيا ماء التواليت مستحضرات تجميل للوجه والجسم  - 9ة الفئ

والصابون والماكياج والزيوت العطريه للوجه والجسم والزيوت اللبنية والمستحضرات 

والكريمات وجل للوجه والجسم ومزيالت العرق لالستخدام الشخصى وجميعهم واردين 

  9بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه فرنسيه  -بارفيومز كريستيان ديور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اباريس ، فرنس 05778افينو هوتش  99

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  9منتجات العطور ومنتجات المكياج ومنتجات التجميل الوارده بالفئه  - 9الفئة 

 غيرها 
 

311138االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980757 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -كنوز للمقاوالت والتوريدات العموميه  -أحمد محمود اجمد محمد حسن 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 08منطقه المثلث شقه  8مدخل  8حلوان بلوك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن  

 ات المتحدة االمريكية الوالي -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 05796 - 8868الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس  5656

 المتحدة االمريكية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 -عطور وزيوت عطريه  -صابون  -وصقل وجلى وكشط مستحضرات تنظيف 

دون  9منظفات اسنان الوارده بالفئه  -غسول ) لوشن ( للشعر  -مستحضرات تجميل 

 غيرها 
 

وغيرها  616613االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

35 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة ذات مسئولية محدودة -بالمان إس .أيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا  05778اى ار ،   0رو فرانسوا  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

خدام الشخصي، وتحديداً أقالم الشفاه مستحضرات تجميل؛ أقالم تجميلية لإلست - 9الفئة 

والعيون؛ كريمات النهار ملونة؛ كريمات الليل؛ كريمات، جل، زيوت وأمالح 

لإلستحمام واإلغتسال وليست لغايات طبية؛ منظفات أسنان؛ مزيالت الروائح الكريهة 

وصابون إلزالة الروائح الكريهة لإلستخدام الشخصي؛ ماء العطر، ماء التواليت، ماء 

الكولونيا؛ روائح معطرة، طالء للخدود، كريمات األساس للمكياج، زيوت عطرية 

لإلستخدام الشخصي؛ حليب؛ غسول )لوشن(؛ مستحلبات وكريمات وكريمات أساس 

للمكياج لغايات تجميلية للوجه والجسم؛ غسول )لوشن( قبل وبعد الحالقة؛ المكياج؛ 

د معطرة؛ عنصر أساسي للمكياج، أقنعة؛ روائح عطرية؛ عطور؛ خليط من أوراق ور

وتحديداً عناصر أساسية للمستحضرات، عنصر جل أساسي للمكياج، كريم أساس سائل 

أو كريمي، مساحيق، طالء للخدود؛ مستحضرات مكياج للشفاه، وتحديداً طالء الشفاه، 

طالء شفاه فاتح لميع؛ مستحضرات لمكياج العيون، وتحديداً طالء العيون، مكياج 

، مسكرة، كحل العيون؛ مستحضرات للعناية باألظافر والقدم، وتحديداً ملمع الجفون

األظافر، طالء األظافر، سائل مزيل لطالء األظافر، أظافر إصطناعية؛ منتجات 

للتدليك، وتحديداً زيوت، غسول )لوشن(، جل، غسول )لوشن( منشط، غسول )لوشن( 

الحليب المعقم بالطاقة الشمسية، غسول منعم، كريمات؛ منتجات لحماية البشرة، وتحديداً 

)لوشن( إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس، زيوت إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس 

وكريمات حماية للبشرة من األشعة فوق البنفسجية؛ منتجات للعناية ولحماية البشرة 

والجسم؛ منتجات للعناية بالشعر، وتحديداً مستحضرات للشعر ليست لغايات طبية 

باألخص رذاذات للشعر وجل وكريمات وبلسم ورغوة لتصفيف الشعر والشامبو و

وصبغات ومنتجات لتلوين الشعر وعالج للشعر المموج الدائم ومستحضرات لتجعيد 

الشعر؛ منتجات العناية الخاصة وتحديداً مستحضرات التبييض والقصر أو مزيالت 

سم والوجه، بلسم، منتجات إلزالة األلوان ومنتجات مقاومة للتجاعيد؛ منتجات لشد الج

المكياج على شكل غسول )لوشن(، حليب، كريمات، جل، مزيل لمكياج العيون؛ 

منتجات إلزالة المكياج؛ منظفات ومنقيات، وتحديداً الرغوات والغسول )لوشن( والجل 

والكريمات والزيوت واألمالح ليست لغايات طبية؛ منتجات للترطيب والتغذية، وتحديداً 

مستحلبات والكريمات والغسول )لوشن( المنشط والغسول )لوشن( المنعم والزيوت ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

العطرية ليس لإلستخدام الطبي؛ منتجات للحالقة، وتحديداً الرغوات وغسول )لوشن( 

والجل والكريمات ليست لإلستخدام الطبي؛ صابون الزينة؛ منتجات العناية بالجسم، 

لتـنحيف ومسحوق التالك ليس لإلستخدام الطبي؛ وتحديداً الحليب والكريمات ومنتجات ا

كريمات النهار؛ العطور؛ مزيالت الشعر؛ مستحضرات مضادة لقابضات األوعية؛ ماء 

 (9معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة؛ وكافة منتجات الفئة )
 

وغيرها 662226العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية ذات مسئولية محدودة  -بالمان  اس . ايه .   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا  05778إى أر ،  0رو فرانسوا  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل؛ أقالم تجميلية لإلستخدام الشخصي، وتحديداً أقالم الشفاه  - 9لفئة ا

والعيون؛ كريمات النهار ملونة؛ كريمات الليل؛ كريمات، جل، زيوت وأمالح 

لإلستحمام واإلغتسال وليست لغايات طبية؛ منظفات أسنان؛ مزيالت الروائح الكريهة 

ستخدام الشخصي؛ ماء العطر، ماء التواليت، ماء وصابون إلزالة الروائح الكريهة لإل

الكولونيا؛ روائح معطرة، طالء للخدود، كريمات األساس للمكياج، زيوت عطرية 

لإلستخدام الشخصي؛ حليب؛ غسول )لوشن(؛ مستحلبات وكريمات وكريمات أساس 

؛ للمكياج لغايات تجميلية للوجه والجسم؛ غسول )لوشن( قبل وبعد الحالقة؛ المكياج

أقنعة؛ روائح عطرية؛ عطور؛ خليط من أوراق ورد معطرة؛ عنصر أساسي للمكياج، 

وتحديداً عناصر أساسية للمستحضرات، عنصر جل أساسي للمكياج، كريم أساس سائل 

أو كريمي، مساحيق، طالء للخدود؛ مستحضرات مكياج للشفاه، وتحديداً طالء الشفاه، 

ج العيون، وتحديداً طالء العيون، مكياج طالء شفاه فاتح لميع؛ مستحضرات لمكيا

الجفون، مسكرة، كحل العيون؛ مستحضرات للعناية باألظافر والقدم، وتحديداً ملمع 

األظافر، طالء األظافر، سائل مزيل لطالء األظافر، أظافر إصطناعية؛ منتجات 

للتدليك، وتحديداً زيوت، غسول )لوشن(، جل، غسول )لوشن( منشط، غسول )لوشن( 

نعم، كريمات؛ منتجات لحماية البشرة، وتحديداً الحليب المعقم بالطاقة الشمسية، غسول م

)لوشن( إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس، زيوت إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس 

وكريمات حماية للبشرة من األشعة فوق البنفسجية؛ منتجات للعناية ولحماية البشرة 

، وتحديداً مستحضرات للشعر ليست لغايات طبية والجسم؛ منتجات للعناية بالشعر

وباألخص رذاذات للشعر وجل وكريمات وبلسم ورغوة لتصفيف الشعر والشامبو 

وصبغات ومنتجات لتلوين الشعر وعالج للشعر المموج الدائم ومستحضرات لتجعيد 

الشعر؛ منتجات العناية الخاصة وتحديداً مستحضرات التبييض والقصر أو مزيالت 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

لوان ومنتجات مقاومة للتجاعيد؛ منتجات لشد الجسم والوجه، بلسم، منتجات إلزالة األ

المكياج على شكل غسول )لوشن(، حليب، كريمات، جل، مزيل لمكياج العيون؛ 

منتجات إلزالة المكياج؛ منظفات ومنقيات، وتحديداً الرغوات والغسول )لوشن( والجل 

ت طبية؛ منتجات للترطيب والتغذية، وتحديداً والكريمات والزيوت واألمالح ليست لغايا

المستحلبات والكريمات والغسول )لوشن( المنشط والغسول )لوشن( المنعم والزيوت 

العطرية ليس لإلستخدام الطبي؛ منتجات للحالقة، وتحديداً الرغوات وغسول )لوشن( 

بالجسم،  والجل والكريمات ليست لإلستخدام الطبي؛ صابون الزينة؛ منتجات العناية

وتحديداً الحليب والكريمات ومنتجات التـنحيف ومسحوق التالك ليس لإلستخدام الطبي؛ 

كريمات النهار؛ العطور؛ مزيالت الشعر؛ مستحضرات مضادة لقابضات األوعية؛ ماء 

 (9معطر؛ مستحضرات لترطيب البشرة؛ وكافة منتجات الفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -زد دى  0  98انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد  -بورت ساناليت 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ،  - 9 الفئة

مزيالت الروائح الكريهة ومضادات للعرق )مواد تواليت( مستحضرات العناية بالشعر، 

شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات التجميل غير 

رات العناية بالبشرة ، الزيوت الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحض

والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما 

بعد الحالقة ، الكولونيا، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس 

والسمرار البشرة بالتعرض للشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، 

ة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، مستحضرات العناية بالشفة ، مستحضرات ازال

بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات 

تجفيف مشبعة او شبة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، مواد 

 غيرهادون  9ازالة البقع من الوجة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لكة المتحدةزد دى ، المم 0  98انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون ، صابون طبى ، مستحضرات تنظيف ، عطور ، زيوت عطرية ،  - 9الفئة 

مزيالت الروائح الكريهة ومضادات للعرق )مواد تواليت( مستحضرات العناية بالشعر، 

غير شامبو وبلسم ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، مستحضرات التجميل 

الطبية ، مستحضرات الحمام واالستحمام ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت 

والكريمات واللوشن للبشرة ، مستحضرات حالقة ، مستحضرات ما قبل الحالقة وما 

بعد الحالقة ، الكولونيا، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات الوقاية من الشمس 

تحضرات تجميل ، مستحضرات المكياج ، والسمرار البشرة بالتعرض للشمس ، مس

مستحضرات ازالة المكياج ، فازلين الغراض التجميل ، مستحضرات العناية بالشفة ، 

بودرة التالك ، غزل قطنى الغراض التجميل ، اعواد قطن الغراض التجميل ، لفافات 

مواد تجفيف مشبعة او شبة مرطبة بمواد تنظيف او محاليل تزيين ، ماسكات التجميل ، 

 دون غيرها 9ازالة البقع من الوجة الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988860 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -دلتا بارتنرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس فرنسا  05700رمز بديدى  -يل دو فرانس ا -شارع ميلن ادواردز 0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  9مستحضرات تجميل بالفئه   - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ايال للتحويالت والصناعات والحلول الورقيه  -مد السيد اسالم عالء الدين محمد مح

 فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ميناء البصل   -القبارى   -ش القليوبى  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    7989586 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فردى  -اسكاى ايجيبت كوزماتك  -محمد هالل على  خنيزى داود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -ملك نجف باكر سليمان الديب  -مركز كفر الزيات  -كفر الباجة 

 9 : المةــــــت العاـــفئ
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية  ب، ج  مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  099قم القطعة ر

 القليوبية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

قطع قماش مشربه بمنظفات  -مستحضرات تلميع  -ملمع لتبلوه السياره  - 9الفئة 

خشب معطر  -مناديل ورقيه مشربه بلوسيونات  -ملمع لالثاث واالرضيات  -للتنظيف 

اكياس معطره للتعطير وجميع هذه  -العطور  -معطر الجو  -لفواحات الورقيه ا -

 دون غيرها من الفئات  9المنتجات تقع بالفئه 
 

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

108126مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    7980088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عمر أحمد الطيبى وشريكته انترناشيونال ريتيل جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  800تقسيم سوارس ش 80مجموعه  5عماره  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -فاطمه الشحات على محمود شاهين  -مصنع النور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -مركز الزرقاء  -عاتره ملك وفاء الشاذلى نعمان الز

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 9الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980875 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -دى سى كوميكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -  60575كاليفورنيا  -بروبنك  -ويست االميدا افينيو   8677

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــئف
 

مستحضرات تجميل، وهي أحمر شفاه وملمع شفاه وبلسم شفاه غير طبي  - 9الفئة 

وعلب مستحضرات تجميل صغيرة لمرطبات الشفاة غير الطبية؛ مسكرة؛ مستحضرات 

تظليل العيون ]أي شادو[؛ أقالم الحواجب؛ مستحضرات أحمر خدود؛ الكحل ]أي 

ملمع األظافر؛ مساحيق ماكياج؛ مزيل المكياج؛ مكياج للوجه الينر[؛ طالء أظافر؛ 

والجسم؛ أطقم مستحضرات تجميل تتألف من أحمر شفاه وملمع شفاة وأحمر خدود 

ومستحضرات تظليل العيون ]أي شادو[؛ مسحوق ]بودرة[ للوجه وكريم للوجه و 

ة لبشرة غسول ]لوشن[ للبشرة وجيل للبشرة؛ مقشرات ]منظفات[ بشرة الوجه؛ أقنع

الوجه؛ كريم تنظيف للوجه؛ مستحضرات عناية بالبشرة غير طبية؛ مسحوق ]بودرة[ 

للجسم؛ حليب منظف لالستحمام؛ حبات خرز لالستحمام؛ زيت استحمام وجيل استحمام 

وأمالح استحمام غير طبية؛ رغوة ]فوم[ لالستحمام وحمام الدش؛ كريم وغسول 

سم؛ مستحضرات الوقاية من الشمس، وهي ]لوشن[ لليد؛ كريم وغسول ]لوشن[ للج

الكريم والغسول ]لوشن[؛ لوسيون السمرار البشرة )يعطي لون برونزي عند التعرض 

للشمس(؛ لوسيون واقي للبشرة من الشمس؛ كريمات ما بعد حمامات الشمس؛ كريم 

الحالقة وغسول ]لوشن[ لما بعد الحالقة؛ منظفات البشرة وأمالح غير طبية لالستحمام 

وغطس الجسم في حوض االستحمام؛ مرطب ]تونر[ للبشرة؛ مزيل رائحة العرق 

لالستخدام الشخصي؛ مواد تواليت مضادة للعرق؛ مزيل رائحة عرق الجسم؛ الكولونيا 

والعطور؛ رذاذ معطر للجسم ]بودي سبالش[؛ رذاذ ]سبراي[ معطر للجسم؛ كريم 

االستحمام السائل والصابون  لألظافر؛ مزيل طالء األظافر؛ الصابون، وهو صابون

الجيل وقوالب الصابون؛ صابون ومنظفات الغسيل، على هيئة سائل ومسحوق؛ منعم 

األنسجة ]ملينات األقمشة[؛ صابون مزيل لرائحة العرق وصابون للبشرة؛ معجون 

األسنان وغسول الفم؛ شامبو؛ بلسم ملطف للشعر؛ جل لتصفيف الشعر؛ لوسيون 

رات التبييض وغيرها من المواد المستخدمة في غسيل لتصفيف الشعر؛ مستحض

المالبس، وهي منظفات الغسيل ومنعم األنسجة مزيالت البقع للمالبس ونشاء الغسيل؛ 

 ومعطرات الغرف.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7868077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/78/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفه وقائمه لقوانين واليه -ند بودى وركس براند ماندجمنت .انك باث ا

 ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  09798سفن ليمتد باركواى .رينو لدزبيرج .اوهايو 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 رها دون غي 0الشموع والواردة بالفئه  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909588 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/76/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصري  -المجد لالستيراد والتصدير  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

 الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -عبد العظيم بملك/كامل عبد المقصود مجاهد  القيران  شارع محمود -ميدان الطميهى 

 الدقهلية  -اول المنصورة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الزيوت و الشحوم الصناعيه مواد حافظ الجلود جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد عبد العال ابراهيم عبد الكافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع درب على الدين ــ قصر الشوق  07

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0الفحم الوارد بالفئه  - 0الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دوسشركة محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين بربا -ديلفي تكنولوجيز أى بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت وشحوم صناعية ، شمع ، مزلقات ، تركبيات ماصة للغبار ومرطبه  - 0الفئة 

، وقود قابل لالحتراق ، زيوت  ورابطة ، وقود ومواد مضيئة ، شموع وفتائل لالنارة

للمحركات ، زيت تزليق خاص بمحركات المركبات المزودة بمحركات ، زيوت 

 0محركات ، زيت تروس بالفئة رقم 
 

136361العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليبيا اويل هو لد نجز ليمتد شركة محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابين موريشيوس 08870وال ستريت الطابق الثانى ان جي تاور سايبرسيتى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات االمتصاص وترطيب  -المزلقات  -الصناعية  الزيوت والشحوم - 0الفئة 

الشموع  -الوقود ) بما فى ذلك وقود المحركات ( ومواد االضاءة  -وتثبيت الغبار 

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

زيت قطران الفحم  -ناعية زيت الخروع للغابات الص -وقود المحركات  -الكتلة الحيوية 

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

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

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

شحم  -جرافيت التزليق  -زيت التزليق  -المزلقات  -مزيج الليجروين  -ة وقود االضاء

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

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

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

 0مخاليط اللوقود المتبخر فئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  0الشموع الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 



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 - 659عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمه امريكيه نظمت وقائمه بموجب قوانين  -أكسون موبيل أويل كوربوريشن 

 واليه نيوجيرسي ، الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 05796-8868الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس  5656

 االمريكية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم الصناعيه ، المزلقات ، مركبات ألمتصاص الغبار، مركبات  - 0الفئة 

اءه ،شموع الترطيب والتثبيت ،والوقود ) بما فى ذلك وقود المحركات ( وسوائل االض

 دون غيرها  0وفتائل االضاءه .الوارده بالفئه 
 

وغيرها 210666االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 -  659د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ايطاليةشر -اينى اس. بى. اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ، ايطاليا 0-77000بياتزال انريكو ماتى رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم الصناعية ، المزلقات ، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  - 0الفئة 

لمضافة ، غير الغبار؛ الوقود )بما فى ذلك وقود المحركات( ومواد أضاءة ، المواد ا

 دون غيرها 70الكيميائية ، لوقود السيارات الواردة بالفئة 
 

التنازل عن االرقام والرموز -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

56 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة ايطاليةشر -اينى اس. بى. اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ، ايطاليا 0-77000بياتزال انريكو ماتى رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم الصناعية ، المزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  - 0الفئة 

ضافة ، غير الغبار؛ الوقود )بما فى ذلك وقود المحركات( ومواد أضاءة، المواد الم

 دون غيرها 70الكيميائية، لوقود السيارات الواردة بالفئة 
 

التنازل عن مقطع العالمة وعن الرموز كال على حدة -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية -اس. بى. اية  اينى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ، ايطاليا 0-77000بياتزال انريكو ماتى رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم الصناعية ، المزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت  - 0الفئة 

أضاءة، المواد المضافة ، غير الغبار؛ الوقود )بما فى ذلك وقود المحركات( ومواد 

 دون غيرها 70الكيميائية، لوقود السيارات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كل مقطع والرموز كال علي حدا 
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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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7869059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/07/8709 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 سانوفي شركة مساهمة مولفة وقائمة طبقا لقوانين دوله  فرنسا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا  05778ري دي البويتي ،50

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  5منتجات صيدالنية بالفئه  - 5الفئة 
 

363116رقم  االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7978605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/75/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية ديالوير -ديبوى سينثز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، امريكا  09580اورثوبيديك درايف ، وارسو ، انديانا  077

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مالط عظم لالستخدام الطبى ، غرسات جراحية تضم انسجة حية ، طعوم  - 5الفئة 

االنسجة الحيوية ، طعوم عظمية مصنوعة من االنسجة الطبيعية الستخدامها فى جراحة 

لوى لتعزيز العمود الفقرى ، نسيج حيوى يغرس الحقا كبديل للعظام ، نسيج حيوى بيخ

واصالح النسيج اللين ، اوساط تستخدم لبناء العظما واالنسجة للغايات الطبية ، عجينة 

عظم للغايات الطبية ، حشوات لتعبئة الفراع فى العظام تتكون من مواد طبيعية ، 

غرسات للطعم الخيفى ، غرسات جراحية وخاصة مباعدات قرصية مكونة من االنسجة 

دون  5ر ، مستحضرات صيدالنية لعالج كسور العظام بالفئة البشرية ، مضادات تخث

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/70/8705 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  7770 - 009كو ، طوكيو  -هونشو ، ايتاباشى  89 - 89

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدلية و البيطرية, المستحضرات الصحية لالغراض  - 5الفئة 

الطبية, المواد المستخدمة فى وقف تسوس االسنان, المطهرات , مستحضرات القضاء 

لحشرات الضارة, مبيدات الفطريات, مبيدات االعشاب, لصقات طبية توضع على على ا

الجلد تحتوى على دواء, اللصقات الطبية, البالستر الالصق, البطاقات و السدادات 

المشبعة بطارد الحشرات, مضادات للبكتيريا على شكل بطاقات أو صحائف, عوامل 

ير الهواء على شكل بطاقات أو امتصاص فى الجلد )لبخات( , عوامل عطرية لتعط

صحائف , مستحضرات أغشية للتناول بالفم )دواء مغلف بغشاء قابل للذوبان فى الماء( 

, خليط مضاد لالسهال, االشرطة الالصقة لتثبيت اللبخة, بالستر الصق مضاد للماء, 

 دون غيرها 5سدادات و بطاقات لالقنعة. بالفئة 
 

621628عالمة مرتبطة مع العالمة رقم ال -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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7995785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/75/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بولندية -شركة اف اتريدماركز زاريمبسكا سبوكا يافنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بولندا -جدانسك  - 070 - 879او لى ميكوايا ريا 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مكمالت غذائية ، منتجات فيتامينية ، مكمالت غذائية معدنية ، مكمالت للحمية  - 5الفئة 

الغذائية ، مياة معدنية لغايات طبية ، اغذية للحمية معدة لغايات طبية ، مستحضرات 

االعشاب معدة لغايات طبية ،  طبية لغايات التنحيف ، اعشاب و مشروبات محضرة من

 5طعام لالطفال و الرضع بالفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/79/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -سابسا للصناعات البالستيكية والسدادات المعدنية   -يوسف طلعت عطوان و شركاه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الرابعة  90القطعة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 98جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    7958500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -هاي بيرفورمانس فارما  -عبدهللا عوض  عبدهللا المرسى وشريكته 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جديده القاهره ال -الدور االرضي  - 56فيال  5البنفسج  -التجمع االول 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا ماء االكسجين 5جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 5الفئة 
 

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

فى الوضع العادى   p hالحروف اتش بى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/79/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مصنع نفرتارى  -احمد ممدوح حامد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 06ب بلوك  8المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم  -مدينة برج العرب الجديدة 

 اإلسكندرية 

 5 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

وغيرها 661613العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/76/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --ئية شركة الضحى للمواد الغذا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من رمضان  -  c0( بالمنطقه الصناعيه  000h ( )  000 (القطعه رقم 

 الشرقيه  -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع االصناف والمنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

التنازل عن كلمتى  --ب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطال

العالمة كال على حدى في الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

المنطقة الصناعية  09( بلوك 89,  88,  80,  87,  07, 6,  8, 0قطعة ارض رقم )

 االسكندرية  -برج العرب  -الرابعة  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  5الحفاضات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908580 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -كاو كابوشيكى كايشا ) وتعمل ايضا باسم كاو كوربوريشن ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، طوكيو ، اليابان  -تشوم ، تشو  - 0، نيهونباشى كاياباشو  07 - 00

 5 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5مستحضرات طبية للعناية بالبشرة الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بان شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين اليا-جابان بايو بروداكتس كو ، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، طوكيو ، اليابان-توميجايا ، شيبويا 0 -00 -0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية ،المستحضرات الصيدالنية للعناية بالبشرة،  - 5الفئة 

الستخدام المكمالت الغذائية، المكمالت الغذائية للحيوانات، مكمالت الحمية الغذائية ل

التجميلي، مشروبات مكمالت الحمية الغذائية، المشروبات الدوائية، عناصر تحسين 

وظائف الكبد، العوامل القلبية الوعائية، العوامل التي تؤثر على أعضاء الجهاز 

الهضمي، أدوية األعضاء الحسية، العوامل التي تؤثر على الجهاز العصبي، البروتينات 

لكواشف الكيماوية لالستخدامات الطبية أو البيطرية، العوامل لالستخدامات الطبية، ا

التي تؤثر على عملية األيض، المستحضرات البيولوجية، مستحضرات المضادات 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 75الحيوية. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لواليات ا -  05796 - 8868الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس  5656

 المتحدة االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

اغذيه  -مستحضرات صحيه لغايات طبيه  -مستحضرات صيدليه وبيطريه  - 5الفئة 

مكمالت  -ومواد حميه معده لألستعمال الطبى او البيطرى واغذيه للرضع واالطفال 

اد حشو االسنان وشمع مو -لصقات ومواد تضميد  -حميه لألستخدام البشرى والحيوانى 

مبيدات  -مستحضرات الباده الحشرات والحيوانات الضاره  -مطهرات  -طب االسنان 

 دون غيرها  5فطريات ومبيدات اعشاب الوارده بالفئه 
 

وغيرها  616613االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جملة ماركت ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوى  -داون تاون 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لقتل  -مبيدات الحشرات  -لصيدالنيه المستحضرات ا -االدويه  - 5الفئة 

اغذيه للمرضى وجميع منتجات  -اغذيه لالطفال  -وطرد الحشرات والحيوانات الضاره 

 دون غيرها  5الفئه 
 

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

وغيرها  602601العالمة رقم 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اعية المنطقة الصن - 09( بلوك 89,  88,  80,  87,  07, 6,  8, 0قطعة ارض رقم )

 االسكندرية -برج العرب  -الرابعة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5الحفاضات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988680 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

87/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -شركه آمون لالدويه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 09705بلوك  0قطعه   -القاهرة المنطقه الصناعيه اال ولي  -مدينه العبور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ادويه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

218811مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

87/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -شركه آمون لالدويه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 09705بلوك  0قطعه   -المنطقه الصناعيه االولي    -مدينه العبور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ادويه الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

218811العالمة 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 - 659د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة امون لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه العبور   - 09705بلوك 0قطعة  -المنطقه الصناعيه االولي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -جينهوا جينمينغ هاوسهولد صباليز كو .،ال تى دى تشيجيانغ 

 محدوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -لينغشويكينج ساوزيست اندستريال زوون ،وويى كاونتى ،جينهوا تشيجيانج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الحيوانات الضاره  طاردات حشرات مبيدات حشريه مستحضرات ألباده - 5الفئة 

مبيدات افات مبيدات طفيليات مبيدات حيويه مبيدات فطريات وجميع هذه المنتجات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  5وارده بالفئه 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة خاصة بموجب قوانين انجلترا وويلز ،  -نال ليمتد واسين انترناشو

 المملكة المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ئى جى  709ووترسايد بارك ، ليفينغستون رود ، هيسيل ، اتش يو  00غراوند فلور ، 

 المملكة المتحدة -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ة لالستخدام الطبى ، مكمالت غذائية ، مكمالت غذائية مواد حمية غذائية معد - 5الفئة 

بشكل سائل ، اطعمة الرضع والمقعدين ، مستحضرات فيتامينية ، مستحضرات ومواد 

بيطرية ، زيت زهرة الربيع المسائية كمكمالت غذاية ، زيت السمك كمكمالت غذائية ، 

ذلك بشكلها السائل  زيت السمك وزيت زهرة الربيع المسائية كمكمالت غذائية بما في

 5بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

77 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة االسكندرية لالدوية و الصناعات الكيماوية شركه تابعه للشركه القابضه لالدويه 

 شركه مساهمه مصريه  -ق.م.م والكيماويات والمستلزمات الطبيبه ش.  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نقل شارع جميلة بوحريد _العوايد_  ملك شركه اسكندريه لالدويه قسم 

 الرمل_االسكندرية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 .5االدوية بكافة انواعها بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

التنازل عن حرف  -علي األلوان الموضحه بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص

A



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 

 

 

78 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980059 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة باالسهم بسيطه مؤلفه و قائمه وفقا لقوانين فرنسا  -نوتريبيو 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -دوالنس  87977ن اندستريال زو

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

دقيق لبني للرضع واالطفال  -حليب مجفف للرضع واالطفال  -اغذيه للرضع  - 5الفئة 

  5بالفئه رقم 
 

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

231386قم العالمة ر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م  ipmماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5، 87775، بلوك 5،9،0،8،6،07،00،08قطعه -المنطقه الصناعيه  -مدينه العبور 

 المنطقه الصناعيه االولي _ القليوبيه  09799بلوك 8القليوبيه ،  - 87770بلوك 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ش.م.م  ipmماركيرل للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

.بلوك  08،  00،  07،  6،  8،  0،  9،  5مدينه العبور _ المنطقه الصناعيه _ ارقام 

 - المنطقه الصناعيه االولي 09799بلوك  8القليوبيه ، - 87770بلوك  5، 87775

 القليوبيه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريكاشركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين ام -انك ’ نيو شابتر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 75970براتلبورو فيرمونت ’ تكنولوجى درايف  67

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

"المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الطبية والبيطرية ، مستحضرات  - 5الفئة 

مال الطبي أو البيطري وأغذية صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستع

للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، 

مواد حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات 

 والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب"
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    7980879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة االمريكية -دى سى كوميكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -  60575بروبنك ، كاليفورنيا  -ويست االميدا افينيو   8677

 يكيةاالمر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، خاصة بمعالجة حروق الشمس، والعناية  - 5الفئة 

بالبشرة، ولترطيب البشرة، ومستحضرات الصبار ]األلو فيرا[، ومستحضرات 

البزموث؛ مستحضرات صحية لغايات طبية؛ أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي، أي 

لصقات ]بالستر[ لالستخدام الطبي؛ مواد ضماد، وهي شاش للتضميد؛ سكر الحمية؛ 

مواد حشو األسنان، وشمع طب األسنان؛ مطهرات؛ أغذية للرضع؛ الفيتامينات؛ 

المشروبات التي تحتوي في الغالب على الفيتامينات، وهي مشروبات المكمالت الغذائية 

لصحية المصنوعة أساًسا من في طبيعة مشروبات الفيتامينات؛ المكمالت الغذائية ا

الفيتامينات؛ ضمادات الصقة من البالستيك وضمادات قماش لجروح البشرة والجلد؛ 

 كحول لالستخدام الموضعي؛ أسبرين لألطفال.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7999800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/70/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد    -عمر عبد العزيز بركة   -ر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة المتج

 مصرى الجنسية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ئة جميع المنتجات الواردة بالف - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري  الجنسة -فردي  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9منتجات االلومنيوم بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللمونيوم  -ائيل نشأت فكري اسناثيوس روف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

660011مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللومنيوم  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ور قسم الدقي شارع مدك 00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

660016مع 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908885 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي مصري الجنسية -االمير لاللومنيوم  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9ومنيوم الواردة بالفئة منتجات االل - 9الفئة 
 

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

660011مع العالمة رقم 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللوميتال  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

660016مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -ارع مدكور قسم الدقي ش 00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 660013بالعالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    7906000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللو منيوم  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9حات االلومنيوم الواردة بالفئة منت - 9الفئة 
 

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

وغيرها 660013مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللمونيوم  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

660013مع 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 -  659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -االمير لاللومنيوم  -نشأت فكري اسناثيوس روفائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع مدكور قسم الدقي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات االلومنيوم الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

660013مع 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 - 659د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079يا بوليس ، مينيسوتا ، مين 9095 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األقفال المعدنية لألمتعة؛ السالل من المعادن الشائعة؛ الخطافات المعدنية؛  - 9الفئة 

صناديق الزينة المصنوعة من المعادن غير النفيسة؛ التماثيل الموضوعة على المكاتب 

المعادن غير النفيسة؛ األعمال الفنية للزينة من الحديد اللين؛ القطع  المصنوعة من

والتماثيل للزينة المصنوعة من المعدن، تحديدا: مقابض األبواب ومقابض السحب 

لألبواب والمقابض واأليدي لألبواب؛ الدرجات المعدنية للساللم؛ دعسات الدرجات 

  9المعدنية. الواردة بالفئه 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 - 659عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  - HS&Rار واس اينش  -ريمون شايب عبد السيد شنوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه االقصر محافظ -مدينه االقصر  -ملك خيريه فهمى شنوده  -شارع حتشبسوت 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9مفصالت مقابض مسامير كوالين بالفئة   - 9الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7987886 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مة مصريه شركه مساه -هوم ايليت لالستثمار العقارى )ش.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-مدينة نصر 878شقه -الدور الثانى -المنطقة التاسعه -شارع عبد العزيز عيسى  09

 القاهرة

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مواد بناء معدنية وجميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

لي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7987009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -أجياد لالستيراد والتصدير  -نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز كرداسة الجيزة  -رواش  ابو -شارع العمدة  80

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

الطاووس لتصنيع االدوات  -شركة  عبدالرازق وحفنى وحنفى محمود اسماعيل 

 شركة تضامن   -الصحية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  - 87779بلوك  -  09القطعه رقم   -المنطقه الصناعيه  -مدينة العبور 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

-صاحبها أحمد محمد المنيرى ابراهيم يوسف سبع السبع استيل لتجارة الحديد والصاج ل

 فردى مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة العاشرمن رمضان الشرقية-الحى الثانى -ب 88عقار - 8شقة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9فى مجال الحديد والصاج بالفئة رقم  95التجارة العامة بالفئة  - 9الفئة 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7985966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

79/78/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه   -رويال شتر -هالل عبد المرضى  عبد الفتاح حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مدنية االعبور 90قطعة -المنطقة الصناعية الصغيرة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األلومنيوم وابواب معدنية وستائر معدنية ذات شرائح أفقية وستائر خارجية  - 9الفئة 

 9ه بالفئة وشباك سلكيه وزركونيوم الوارد -معدنيه وستائر لفافة فوالذية ونوافذ معدنية

 دون غيرها 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

100 

 

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7990096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مر ستار تكنولوجى للصناعة لصاحبها خالد احمد عمران عا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية شمال  -منطقة الصناعات الصغيرة  570القاهرة الجديدة قطعة رقم 

 القاهرة  -التجمع الثالث  -طريق القطامية العين السخنة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0لمنزلية الواردة بالفئة جميع األجهزة واألدوات الكهربائية وا - 0الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

101 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7955859 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/78/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية  -ستاهلز انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 08908ميتشجين ’ ستيرلينج هايتس ’ مايل روود  00ايست  9959

 المتحدة االمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مكابس الحرارة ومكابس حرارة للصق االحرف والرسومات واالرقام  - 0الفئة 

تجات المسطحة مناصب واالعمال الفنية والتصاميم على المالبس وغيرها من المن

)قواعد( لالالت مناصب )قواعد( لمكابس الحرارة وكل هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 

 0وال ترد ضمن فئات اخرى بالفئة  0
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7900680 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -د خليل وشريكة احمد محمد محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة-الحديقة الدولية -ا عمارات الشرق للتامين 8

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7909006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/70/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة الحرية لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية   -عصام معوض موسى السيد 

 مصرى الجنسية  -فرد   -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -االزبكية  -عطفة عريان من شارع القبلية  -ب  8/8عقار  -الدور االول  9مكتب 

 القاهرة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0سيور االالت والماكينات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

على حدى  TLEBاالشتراطات        :      التنازل عن بيلت  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هاشم احمد مصطفي محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 غرب حلوان -احمد شريف  -ش  05

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مراوح الغساالت بالفئة  - 0الفئة 
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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 جزال يجوز  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7908695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -مورجان ادفانسد ماتيريالز بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أل بى )برطانيا  00هاى ستريت ،ويندسور بيركشاير ،اس أل  50-55جوادرانت،

 العظمى(

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0فرش كهربائيه وحوامل لهذه الفرش الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

106 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة أمريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين   -أكسون موبيل كوربوريشن  

 ات المتحدة االمريكيةالوالي -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 05796  -  8868 -الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 5656

 المتحدة االمريكية

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

االالت وعدد االالت المحركات ومحركات االحتراق الداخلى ) عدا ماكان  - 0الفئة 

ت البريه ( وصالت االالت وعناصر نقل الحركه ) عدا ماكان منها منها للمركبا

للمركبات البريه ( االدوات الزراعيه عدا عن التى تعمل باليد اجهزة تفقيس البيض االت 

 دون غيرها  0البيع االوتوماتيكيه الوارده بالفئه 
 

213168االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988067 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جملة ماركت ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوى  -داون تاون 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

غساالت االت واجهزة  -معدات زراعيه  -محركات ومكائن  -االت وعدد اليه  - 0لفئة ا

 دون غيرها 0كهربائيه لغسل السجاد وجميع منتجات الفئة 
 

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

وغيرها  666216العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكيه تالفت في واليه نيوجيرسي  -فيكتوليك كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة الواليات المتحد -08707والية بنسلفانيا  -ايستون  -كيسلرزفيل رود  0670

 االمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

األدوات اآللية ، تحديدا اآلالت التي تعمل بالطاقة لتشكيل ، تكوين وتصنيع  - 0الفئة 

وتسنين وحمل )لحام( وقص وتحديب األنابيب والمواسير، أدوات اآلالت، تحديدا اآلالت 

اسير؛ األدوات اآللية ، تحديدا التي تعمل بالطاقة من أجل تجعيد أو تثبيت األنابيب والمو

اآلالت التي تعمل بالكهرباء لوصل األنابيب والصمامات آليًا أو إلعداد األنابيب 

 ( دون غيرهـــــــــــــا0والصمامات للربط الـــــــــــــــــوارده 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -جي اي اويل اند جاز يو كيه ليميتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بي اس ،المملكة المتحدة0، 08هاى ستريت ، نيلسي، بيسترول بى اس  8

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ديدا رأس البئر ) معدات لتنظيم معدات حقول النفط تستخدم في الخارج ، تح- - 0الفئة 

تدفق االنابيب في بئر البترول( ، و مشعب ، ومضخات مدمجة نموذجية وأنظمة اتصال 

 تحت سطح البحر.

 ( دون غيرهـــــــــــــا0الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 9 : المةــــــات العـــئف
 

ادوات االكل ،تحديد :الشوك والسكاكين والمالعق، قطاعات البيتزا غير  - 8الفئة 

الكهربائيه ،ادوات التقطيع ،تحديدا السكاكين ومشاحذ السكاكين وفتاحات العلب غبر 

 8الكهربائيه والمقصات ،مقشرات غير كهربائيه للفواكه والخضروات 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لورد للتجارة والصناعة ش م م  . شركة مساهمة مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -حى شرق  -شارع صفيه زغلول  08

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

شفرات وماكينات الحالقه ادوات الحالقه علب وحوامل وخراطيش لماكبنات  - 8الفئة 

وشفرات الحالقه صناديق الحالقه العدد االدوات اليدويه ادوات القطع والسكاكين بالفئة 

8 
 

في الوضع العادى  TELLاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع بلو  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    7980089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  -  05796 - 8868ايرفينج _ تكساس   الس كوليناس بوليفارد _ 5656

 المتحدة االمريكية

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوات قطع ) الشوك والسكاكين والمالعق  -عدد وادوات يدويه ) تدار باليد (  - 8الفئة 

 دون غيرها  8ادوات حالقه الوارده بالفئه  -اسلحه بيضاء  -(
 

213162العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7990007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

78/79/8709 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري   -فرد   -مؤسسة نور اإلسالم للتجارة والتوزيع  -خالد احمد عمران عامر 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -امتداد الدكتور احمد مصطفى   97

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع األجهزة واألدوات الكهربائية والمنزلية الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    7905900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/70/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة -بيفورت انترناشونال منطقة حرة ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 577090ص.ب  -مدينة دبي لإلنترنت  - YBI - 70 (IL IlmuBmTB،  878مكتب 

 مارات العربية المتحدة .اإل -دبي  -

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات كهربائية ، اجهزة تسجيل وارسال ونسخ البيانات بما فى ذلك  - 6الفئة 

الصوت والصور ، وسائط تسجيل مغناطيسية ، اجهزة للدفع المسبق ومعدات معالجة 

انظمة لقراءة بطاقات الذاكرة البيانات خاصة التطبيقات المالية واجهزة الكمبيوتر ، 

وانظمة لقراءة البيانات فى الذاكرات بما فى ذلك ذاكرات الدارات المتكاملة وذاكرات 

البطاقات المصرفية ، ماكنات صرف النقد ، بطاقات مغناطيسية مشفرة وبطاقات 

محتوية على رقاقات دارات متكاملة )بطاقات ذكية( بطاقات شحن وبطاقات مصرفية 

ائتمان وبطاقات دين وبطاقات دفع ، قارئات البطاقات ، برامج كمبيوتر  وبطاقات

مصممة لتمكين البطاقات الذكية من التفاعل من المحطات والقارئات ، معدات 

االتصاالت ، نقاط محطات معامالت البيع وبرامج كمبيوتر الرسال وعرض وتخزين 

فى مجاالت الخدمات المالية المعامالت والتعريفات والمعلومات المالية لالستخدام 

واالعمال المصرفية واالتصاالت ، اجهزة تحقق الكترونية للتحقق من توثيق بطاقات 

الشحن والبطاقات المصرفية وبطاقات االئتمان وبطاقات الدين وبطاقات الفع ، ماكينات 

للمؤسسات المصرفية ، اجهزة تشفير وفك التشفير ، حامالت البيانات االلكترونية 

ارئات البطاقات ووحدات تشفير الكترونية وعتاد كمبيوتروطرفيات كمبيوتر وبرامج وق

كمبيوتر لالستخدام فى مجاالت الخدمات المالية واالعمال المصرفية واالتصاالت ، 

المنتجات الكهربائية وااللكترونية تحديدا االالت الحاسبة ومفكرات الجيب واجهزة 

بطاقات مصرفية بما فى ذلك بطاقات مصرفية  االنذار واجهزة االضاءة الوماضة،

مطبوعة وبطاقات مصرفية تستخدم ذاكرات مغناطيسية وذاكرات دارات متكاملة بالفئة 

 دون غيرها 6
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7950989 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

76/75/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد   -الصخرة لتغليف االسالك والكابالت الكهربائية  -طلعت بطرس قلتة بطرس 

 مصري الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القطامية  -المنطقة الصناعية م الصناعات الصغيرة  509ق  -مدينة نصر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 6الكابالت الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7990890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/79/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير -ديل انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  08988وان ديل واي ، رواند روك ، تكساس 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ أجهزة الكمبيوتر ؛ البرمجيات ؛ خوادم  - 6الفئة 

مبيوتر الكمبيوتر ؛ أجهزة الكمبيوتر المكتبية ؛ اجهزة كمبيوتر دفترية ؛ أجهزة الك

المحمول ؛ مكونات واجزاء الكمبيوتر ؛ شاشات الكمبيوتر ؛ االجزاء المادية لذاكرة 

الكمبيوتر ؛ برامج تشغيل الكمبيوتر ؛ االجزاء المادية لشبكات الكمبيوتر ؛ االجزاء 

المادية لخادم الوصول إلى الشبكة ؛ وحدات التخزين المتصلة بالشبكة ؛ برامج التشغيل 

يوتر اللوحية ؛ أجهزة الكمبيوتر الشخصية ؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة ؛ أجهزة الكمب

باليد ؛ شاشات التلفزيون ؛ الطابعات ؛ الماسحات الضوئية ؛ أجهزة الفاكس ؛ قاعدة 

إرساء اجهزة الكمبيوتر ؛ البطاريات ؛ شواحن البطاريات ؛ أجهزة تهيئة وتحويل الطاقة 

برات الصوت ؛ وحدات تحكم السلكية للمراقبة ؛ سماعات الرأس ؛ أجهزة العرض ؛ مك

والتحكم عن بعد في وظائف واوضاع األجهزة أو األنظمة الكهربائية ، اإللكترونية 

والميكانيكية األخرى ؛ محركات األقراص الصلبة ؛ محركات األقراص المضغوطة ؛ 

رفية محركات أقراص الفيديو الرقمية ؛ محركات األقراص الضوئية ؛ الملحقات الط

للكمبيوتر ؛ لوحات المفاتيح ؛ فأرة أجهزة الكمبيوتر ؛ معالجات االتصاالت ؛ معالجات 

تعديل او تضمين كود النبضة ؛ أجهزة المودم ؛ محركات أقراص االشرطة ؛ بطاقات 

الكمبيوتر الشخصي ؛ بطاقات الذاكرة ؛ البطاقات الذكية ؛ بطاقات إيثرنت )نظام 

بيوتر لتشكيل شبكة محلية( ؛ أجهزة الذاكرة ؛ البطاقات لتوصيل عدد من أنظمة الكم

االضافية الجهزة الكمبيوتر ؛ لوحات الذاكرة ، شرائح الدوائر المتكاملة للذاكرة 

اإللكترونية ؛ الكابل الكهربائي ؛ كابل للصوت ؛ كابالت االتصاالت ؛ كابالت الطاقة ؛ 

هيئات كابل ؛ موصالت الكابل الكابالت الكهربائية ؛ موصالت كابل ؛ محوالت او م

المحوري ؛ موصالت الكهرباء ؛ الموصالت المحورية ؛ موصالت الطاقة ؛ 

الموصالت الكهربائية ؛ الموصالت اإللكترونية ؛ موصالت محول )كهربائية( ؛ 

موصالت األسالك )الكهرباء( ؛ برامج تشغيل الكمبيوتر ؛ البرامج ذات المنفعة ؛ حزم 

أجهزة تخزين البيانات ؛ المعدات او اآلالت التقنية لتخزين البيانات ؛  برامج الكمبيوتر ؛

المعدات او اآلالت التقنية لمعالجة البيانات ؛ برامج الكمبيوتر لتمكين استرجاع البيانات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

؛ معالجات البيانات ؛ معالجات االتصاالت ؛ معالجات الفيديو ؛ معالجات الصوت ؛ 

حدات المعالجة المركزية( ؛ شبكات البيانات ؛ شبكات معالجات الصوت ؛ المعالجات )و

الكمبيوتر ؛ شبكات نقل البيانات ؛ ذاكرات الكمبيوتر ؛ ذاكرات الكترونية ؛ ذاكرات 

القرص ؛ ذاكرات خارجية للهواتف الخلوية ؛ ذاكرات لالستخدام مع اجهزة الكمبيوتر ؛ 

زة لمخزن البيانات ؛ برامج برامج التشغيل ؛ محركات تخزين البيانات الضوئية ، اجه

معالجة البيانات ؛ برامج كمبيوتر لمعالجة معلومات السوق ؛ برامج كمبيوتر لتمكين 

توفيرالمعلومات عبر االنترنت ؛ برامج كمبيوتر لتمكين توفير عبر شبكات االتصاالت ؛ 

كات ؛ وحدات النسخ االحتياطى لحماية البيانات ، برامج الكمبيوتر ؛ برامج ادارة الشب

برمجيات االتصاالت عن بعد ؛ برامج تشغيل خادم الوصول الى الشبكة ؛ برامج 

كمبيوتر الدارة الوثائق ؛ اجهزة تخزين الذاكرة ؛ جهاز تخزين لبيانات الكمبيوتر ، 

برامج تطبيق الكمبيوتر الشخصى الدارة انظمة التحكم فى المستندات ؛ برامج الكمبيوتر 

واقع ؛ برامج كمبيوتر لتحليل معلومات السوق ؛ برامج للبحث لجميع بيانات تحديد الم

واسترجاع المعلومات عبر شبكة الكمبيوتر ؛ برامج كمبيوتر النشاء قواعد بيانات من 

المعلومات والبيانات يمكن البحث خاللها ؛ االجزاء المادية الجهزة الكمبيوتر ؛ برنامج 

جهة الحاسوب ؛ برامج كمبيوتر للتحكم تطبيق لخدمات الحوسبة السحابية ؛ برنامج وا

فى تطبيقات خادم الوصول الى الشبكة وادارتها ؛ برامج كمبيوتر الدارة المشاريع ؛ 

تطبيقات برامج الكمبيوتر ؛تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتحميل ؛ شبكات الكمبيوتر ؛ 

البصرية برامج ادارة الشبكة ؛ مكونات واجزاء الكمبيوتر ؛ المعدات السمعية 

وتكنولوجيا المعلومات ؛ وسائط تخزين البيانات ؛ اجهزة وادوات لتوصيل ، تحويل ، 

تحول ، تجميع ، تنظيم او التحكم فى الكهرباء ؛ اجهزة لتسجيل ، نقل او استنساخ 

الصوت او الصور ؛ حامالت البيانات المغناطيسية ، اقراص تسجيل ؛ االقراص 

ية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية ؛ االت تسجيل المدمجة واقراص الفيديو الرقم

النقد ، االت حاسبة ، معدات واجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات ؛ برامج الكمبيوتر ؛ 

اجهزة اخماد النيران ؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع سالفة الذكر وجميع هذة 

 6السسلع تقع فى الفئة 
 

182266مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7905595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/78/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة اكسبت للتكنولوجيا وخدمات الدفع االليكترونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رير باب اللوق قسم عابدينش الفلكى التح 88

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع برامج وبرمجيات الكمبيوتر واالجهزة واالدوات العلميه وااللعاب  - 6الفئة 

االلكترونيه واجهزة التسجيل واجهزة وبرامج التليفزيون المحمول ومعدات واجهزة 

 دون غيرها 6حاسوبيه لمعالجه البيانات بالفئة 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -نيكوليت مول ، تى بى اس 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6النظارات الطبيه النظارات الشمسيه فئة  - 6الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -اس نيكوليت مول ، تى بى 0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات المتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة وللبيع بالتجزئة عبر االنترنت التى  - 6الفئة 

 دون غيرها  95تعرض تشكيله واسعه من البضائع االستهالكيه الواردة بالفئه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/07/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  55079، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9095 -ى اس نيكوليت مول ، تى ب0777

 الواليات المتحدة االمريكية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6النظارات الشمسه النظارات الطبيه فئة  - 6الفئة 
 

-----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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب .،ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نيشانغ بوليفارد, هويكسينغ بلوك يوبي دستريكت تشونغكينغ  80بلدينغ نو.  8نو. 

 الصين

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة كمبيوتر؛ مفكرة في شكل حاسوب صغير؛ برامج حاسوب ]برمجيات  - 6الفئة 

قابلة للتنزيل[؛ برمجيات قابلة للتنزيل لالستخدام مع األجهزة المحمولة؛ بطاقات 

الدارات المتكاملة ]بطاقات ذكية[؛ أغلفة ألجهزة المساعدة الشخصية الرقمية؛ ساعات 

ة تفاعلية مزودة بشاشة لمس؛ أقالم ذكية؛ نظارات ذكية؛ خواتم ذكية؛ محطات طرفي

شاشات اللمس؛ الماسحات الضوئية للبصمة؛ إنسان آلي ذو مواصفات بشرية وذكاء 

اصطناعي؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ وسائط تخزين بيانات بصرية؛ طابعات 

تستخدم مع أجهزة الحاسوب؛ ماسحات ]معدات معالجة بيانات[؛ برامج التعرف على 

برمجيات العاب الواقع االفتراضي؛ كرونوغرافات ]اجهزة تسجيل الزمن[؛ الحركة؛ 

اجهزة فحص الدمغات البريدية؛ آالت عد وفرز النقود؛ آليات لالجهزة التي تعمل بقطع 

النقد؛ آالت امالئية؛ جهاز التعرف على الوجه؛ الماسحات الضوئية البيومترية؛ آالت 

سم لالستخدام المنزلي؛ مقاييس؛ اضواء فاكس؛ آالت وزن؛ موازين الدهن في الج

ومضية ]اشارات ضوئية[؛ الفتات نيونية؛ مثلثات تحذير من عطل المركبات؛ هوائيات؛ 

اجهزة اتصال داخلي؛ ادوات مالحية؛ اجهزة المودم؛ أدوات االتصال البصرية؛ أجهزة 

ف محمولة؛ محمولة لتقفي النشاط؛ هواتف فيديو؛ الهواتف المتنقلة؛ هواتف ذكية؛ هوات

الهواتف الذكية في شكل ساعة؛ أغطية للهواتف الخلوية؛ حافظات للهواتف المحمولة؛ 

واقيات شاشات أجهزة الموبايل؛ أشرطة الهاتف الخليوي؛ حامالت الهاتف المحمول؛ 

أجهزة اتصاالت على شكل مجوهرات؛ دعامات للتصوير الذاتي تستخدم مع الهواتف 

ولة على المعصم؛ لوحات المفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن الذكية؛ لهواتف الذكية محم

لمكبرات الصوت؛ سماعات بلوتوث؛ اجهزة تشغيل اقراص فيديو رقمية؛ مشغالت 

وسائط محمولة؛ سماعات؛ سماعات الرأس؛ سماعات للهواتف المحمولة؛ سماعات 

السبورة السلكية للهواتف الذكية؛ آالت تعليمية؛ آالت تعليم الكترونية؛ أجهزة 

االلكترونية والكتب؛ كاميرات فيديو؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس 

أللعاب الواقع االفتراضي؛ روبوتات المراقبة األمنية؛ شاشات عرض الفيديو يمكن 

ارتداؤها؛ اجهزة تكبير ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ اجهزة عرض للشرائح؛ اجهزة قياس 

ي[ دعامات للتصوير الذاتي ]أحادية األرجل ويدوية السرعة ]للتصوير الفوتوغراف

االستعمال[؛ عدسات سيلفي؛ اجهزة وادوات مساحة؛ محددات قياس؛ اجهزة وادوات 

بصرية؛ تلسكوبات؛ مواد المصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ]اسالك وكبالت[؛ اسالك 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

ائح ؛ شبه موصالت؛ مواد مقاومة؛ دارات مطبوعة؛ شرB&Iهواتف؛ كابالت 

إلكترونية؛ ملفات كهرومغناطيسية؛ أشباه الموصالت؛ قارنات كهربائية؛ محوالت 

الطاقة؛ ؛ مزودات طاقة ذات جهد منخفض؛ حساسات شاشات لمس؛ مهايئات كهربائية؛ 

شاشات فيديو؛ شاشات لمس؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ سالسل مفاتيح إلكترونية بوصفها 

وء ]الياف بصرية[؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ الياف توصيل الض

مانعات صواعق؛ اجهزة تحليل كهربائي؛ طفايات الحريق؛ اجهزة اشعاعية للغايات 

الصناعية؛ ؛ اجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ نظارات واقية؛ اجهزة 

ريات كهربائية لمنع السرقة؛ نظارات ]بصرية[؛ بطاريات، كهربائية؛ اجهزة شحن البطا

الكهربائية؛ الطاقة المتنقلة )بطارية قابلة للشحن(؛ صور كرتونية متحركة؛ مغناطيس 

الثالجة؛ برامج لتشغيل الحاسوب؛ أسورة موصولة ]أجهزة قياس[؛ الروبوتات 

التعليمية؛ ملفات حث ]كهربائية[؛ مفاتيح كهربائية؛ مفاتيح زمنية اتوماتيكية؛ أجهزة 

فل الباب؛ اجهزة تلفزيونية؛ أجهزة فك التشفيرالواردة بالفئة التحكم الكهربائية؛ بصمة ق

6 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تى دى -ريلمي تشونغكينج موبايل تيليكوميونيكيشينز كورب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -نيشانغ بوليفارد, هويكسينغ بلوك يوبي دستريكت تشونغكينغ  80بلدينغ نو  8نو 

 الصين

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

لة؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة معالجة البيانات؛ برامج  - 6الفئة  برمجيات كمبيوتر مسجًّ

مبيوتر ]برمجيات مسجلة لتشغيل الكمبيوتر؛ منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ؛ برامج ك

قابلة للتنزيل[؛ طابعات تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر؛ ماسحات ]معدات معالجة بيانات[؛ 

بطاقات الدارات المتكاملة ]بطاقات ذكية[؛ بطاقات ذكية ] بطاقات الدارات المتكاملة[؛ 

برامج ألعاب كمبيوتر؛ أوساط تخزين بيانات بصرية؛ أقراص بصرية؛ نظارات ذكية؛ 

ذكية؛ أقالم شاشات اللمس؛ بطاقات بيانية الكترونية للبضائع؛ حلقات ذكية؛ ساعات 

أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ الماسحات الضوئية ثالثية األبعاد؛ أجهزة المساعدة 

الشخصية الرقمية؛ منصات برامج الكمبيوتر مسجلة أو قابلة للتنزيل؛ محطات طرفية 

ي ذو مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي؛ سبورة تفاعلية مزودة بشاشة لمس؛ إنسان آل

تفاعلية إلكترونية؛ كرونوغرافات ]مؤقتات مسجلة[ ]ساعات[؛ اجهزة فحص الدمغات 

البريدية؛ آالت عد وفرز النقود؛ أجهزة التحقق من العمالت؛ آليات لالجهزة التي تعمل 

ية البيومترية؛ بقطع النقد؛ آلة اليانصيب؛ جهاز التعرف على الوجه؛ الماسحات الضوئ

آالت فاكس؛ آالت وزن؛ موازين الدهن في الجسم لالستخدام المنزلي؛ مقاييس؛ اضواء 

ومضية ]اشارات ضوئية[؛ الفتات نيونية؛ صناديق البريد؛ مثلثات تحذير من عطل 

المركبات؛ هوائيات؛ اجهزة اتصال داخلي؛ ادوات مالحية؛ اجهزة المودم؛ أدوات 

هزة محمولة لتقفي النشاط؛ هواتف فيديو؛ هواتف خلوية؛ االتصاالت البصرية؛ أج

هواتف ذكية؛ هواتف محمولة؛ هواتف ذكية على شكل ساعات؛ أغطية للهواتف 

الخلوية؛ حافظات للهواتف المحمولة؛ واقيات شاشات أجهزة الموبايل؛ أشرطة الهاتف 

دعامات الخليوي؛ حامالت الهاتف المحمول؛ أجهزة اتصاالت على شكل مجوهرات؛ 

للتصوير الذاتي تستخدم مع الهواتف الذكية؛ لوحات المفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن 

لمكبرات الصوت؛ سماعات بلوتوث؛ اجهزة تشغيل اقراص فيديو رقمية؛ مشغالت 

وسائط محمولة؛ سماعات؛ سماعات الرأس؛ سماعات للهواتف المحمولة؛ سماعات 

السلكية؛ آالت تعليمية؛ آالت تعليم الكترونية؛  السلكية للهواتف الذكية؛ سماعات رأس

أجهزة السبورة االلكترونية والكتب؛ كاميرات فيديو؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ 

روبوتات المراقبة األمنية؛ شاشات عرض الفيديو يمكن ارتداؤها؛ كاميرات؛ اجهزة 

رعة تكبير ]للتصوير الفوتوغرافي[؛ اجهزة عرض للشرائح؛ اجهزة قياس الس

]للتصوير الفوتوغرافي[؛ دعامات للتصوير الذاتي ]أحادية األرجل ويدوية االستعمال[؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

عدسات سيلفي؛ اجهزة وادوات مساحة؛ محددات قياس؛ اجهزة وادوات بصرية؛ مواد 

المصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ]اسالك وكبالت[؛ كبالت كهربائية؛ اسالك هواتف؛ 

مواد مقاومة؛ دارات مطبوعة؛ شرائح إلكترونية؛  ؛ شبه موصالت؛B&Iكابالت 

ملفات كهرومغناطيسية؛ أشباه الموصالت؛ قارنات كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ مزودات 

طاقة ذات جهد منخفض؛ مهايئات كهربائية؛ شاشات فيديو؛ شاشات لمس؛ أجهزة تحكم 

اف توصيل الضوء عن بعد؛ سالسل مفاتيح إلكترونية بوصفها أجهزة تحكم عن بعد؛ الي

]الياف بصرية[؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ مانعات صواعق؛ اجهزة تحليل كهربائي؛ 

طفايات الحريق؛ اجهزة اشعاعية للغايات الصناعية؛ اجهزة واقية من الحوادث 

لالستخدام الشخصي؛ نظارات واقية؛ اجهزة انذار؛ نظارات ]بصرية[؛ نظارات ثالثية 

؛ اجهزة شحن البطاريات الكهربائية؛ الطاقة المتنقلة )بطارية األبعاد؛ بطاريات كهربائية

قابلة للشحن(؛ بطارية الهاتف المحمول؛ صور كرتونية متحركة؛ أجهزة التحكم عن بعد 

 دون غيرها 6إليقاف السيارات؛ مغناطيس الثالجة؛ صفارات رياضية الواردة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

المصرية لالستيراد واالطارات  -شركة اشرف مراد سيحة وشركاه 

 شركة توصية بسيطة -(  YILABوالبطاريات)

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش احمد عرابي  -الدور االرضى  -ب  65

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع انواع بطاريات السيارات الواردة بالفئة   - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7906890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

لالستيراد واالطارات المصرية  -شركة اشرف مراد سيحة وشركاه 

 شركةتوصية بسيطة  -(  YILABوالبطاريات)

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ب الدور االرضى ش احمد عرابي 65

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع انواع البطاريات بالفئة   - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7987907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -مصطفي علي احمد محمد وشركاه  -سمارت تولز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االزبكيه القاهره  9ش عرابى محل رقم 00

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

129 

 

 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -أكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 05796 - 8868الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس   5656

 المتحدة االمريكية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

نمائى والبصريه مواد التصوير الفوتوغرافى والعلميه والبحريه والمسح والسي - 6الفئة 

والمواد المنقذه للحياه وأجهزه وادوات التدريس واجهزه وادوات ألجراء وتحويل 

وتراكم وتنظيم التحكم فى الكهرباء جهاز لتسجيل ونقل واستنساخ الصوت والصور 

وناقالت البيانات الممغنطة واقراص التسجيل واالقراص المدمجه واقراص الفيديو 

اليات تعمل بقطع النقود المعدنيه وتسجيل  -التسجيل الرقمى  الرقميه وغيرها من وسائل

النقد واالالت الحاسبه ومعدات تجهيز البيانات واجهزه الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر 

 دون غيرها 6وجهاز اطفاء الحرائق الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

85/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

لصاحبها ياسر محمود عطيه  -شركة بريليانت للتكنولوجيا واالستيراد والتصدير 

 فرد مصري الجنسيه  -الزاملي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -الخليفه المأمون  97

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

وبصفه خاصه نقل الصوت والصوره  6ع المنتجات الوارده بالفئه جمي  - 6الفئة 

 )بروجيكتور( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980996 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -باريس  05778اى ار ،   0رو فرانسوا   00

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 6الفئة 

الفوتوغرافي، والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية )وتحديداً، نظارات بصرية، 

شمسية، أطر للنظارات، علب للنظارات( وأجهزة وأدوات  عدسات بصرية، نظارات

قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة تسجيل أو 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ آليات 

ت حاسبة ومعدات لمعالجة لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، آال

البيانات؛ أجهزة حاسوب وأجهزة حاسوب لوحية؛ حقائب ألجهزة الحاسوب اللوحية 

الشخصية، أجهزة حاسوب متنقلة محمولة باليد، هواتف محمولة؛ واقيات للرأس؛ وكافة 

 (6منتجات الفئة )
 

660621االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

86/00/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا  05778اى ار ،   0رو فرانسوا  00

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 6الفئة 

الفوتوغرافي، والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية )وتحديداً، نظارات بصرية، 

عدسات بصرية، نظارات شمسية، أطر للنظارات، علب للنظارات( وأجهزة وأدوات 

بة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة تسجيل أو قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراق

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة ومعدات لمعالجة 

اللوحية  البيانات؛ أجهزة حاسوب وأجهزة حاسوب لوحية؛ حقائب ألجهزة الحاسوب

الشخصية، أجهزة حاسوب متنقلة محمولة باليد، هواتف محمولة؛ واقيات للرأس؛ وكافة 

 ( 6منتجات الفئة )
 

660626العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جملة ماركت ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل  االسكندرية القاهرة الصحراوى  -داون تاون 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 االدوات -ادوات التصوير الفوتوغرافى والسينمائى  -اجهزة وادوات علميه  - 6الفئة 

ماكينات بيع اليه لالجهزة التى تعمل بقطع  -اجهزة التسجيل ونسخ الصور  -البصريه 

 دون غيرها 6اجهزة كمبيوتر وجميع منتجات الفئه رقم  -االت حاسبه  -النقد 
 

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

وغيرها  666213العالمة 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988879 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين -نوكتك كمبانى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيلدينج ، شوانجكينجلو ، هايديان ديستركة ، بكين ،  ،بلوك ايه ، تونج فانج8الطابق

 الصين 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

كواشف ، مسارعات جسيمات ، سيكلوترونات )مسّرعات حلقية(، أدوات  - 6الفئة 

أشعة ذرية ، كواشف معادن لألغراض الصناعية أو العسكرية ، أجهزة إشعاعية 

ت إلنتاج أشعة إكس ليست لغايات طبية ، أجهزة لألغراض الصناعية ، أجهزة ومعدا

فحص باألشعة إكس لمحتويات األمتعة المحمولة باليد و التحقق من االمتعة ، أجهزة 

فحص باألشعة إكس للحاويات والمركبات ، أجهزة واقية من أشعة إكس ليست لغايات 

لة ، بطاقات  الدارات المتكاملة طبية ، أجهزة معالجة البيانات ، برمجيات كمبيوتر مسجًّ

]بطاقات ذكية[ ، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[ ، أجهزة تخزين الصور ، 

أجهزة معالجة الصور ، منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ، أجهزة 

إنذار ، أجهزة الكشف األمنية لألمتعة ، أجهزة الكشف األمنية للمتفجرات األوتوماتيكية 

جهزة الكشف عن اإلشعاع ، أجهزة الكشف عن المخدرات ، أجهزة الكشف عن ، أ

المعادن ، أجهزة الكشف عن االسلحة ، أجهزة االستشعار ، جهاز فحص رقائقي 

باألشعة إكس ليست لغايات طبية ، جهاز للمسح الضوئي )أجهزة معالجة البيانات( ، 

ماسحات الضوئية ، الماسحات أدوات المسح الضوئي للصور اإللكترونية ، برامج لل

الضوئية باألشعة إكس و منظار باألشعة إكس ليست لغايات طبية ، أجهزة المراقبة 

اإللكترونية، كاميرات الفيديو، مخلوق آلي ذو بنية بشرية ذو ذكاء اصطناعي ، أجهزة 

التصوير باألمواج المليمترية لفحص جسم اإلنسان ، أجهزة التصوير تيراهيرتز لفحص 

 م اإلنسان ، أجهزة التصوير باألشعة إكس لفحص جسم اإلنسان"جس
 

2821212االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7988886 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -د الصر باسم محمود فهمى حسنين محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الشهيد الفى شحاتة 9

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى في الوضع العادى 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7989008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه امريكيه تالفت في واليه نيوجيرسي  -فيكتوليك كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تحدة الواليات الم -08707والية بنسلفانيا  -ايستون  -كيسلر زفيل رود  0670

 االمريكية 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

الصمامات العاملة أوتوماتيكيا، الصمامات الهوائية والكهربائية األوتوماتيكية،  - 6الفئة 

الصمامات األوتوماتيكية للحماية من الحرائق، صمامات التحكم وصمامات 

ّشات إلخماد للحرائق، االوتوماتيكية اإلغالق وجميعها لتنظيم تدفق الغاز والسوائل، مر

مجمعات الرش إلخماد الحرائق، أنظمة الرش إلخماد الحرائق المكونة من مجمعات 

وكتيفات الرش إلخماد الحرائق، أنظمة الرش إلخماد الحرائق المكونة من المجمعات 

والكتيفات واألنابيب المعدنية المرنة والمواسير المعدنية المرنة والمستلزمات 

راطيم لرش الحرائق، أجهزة الكشف عن وإخماد الحرائق وأنظمة والصمامات والخ

التحكم المكونة من كاشفات وحساسات الحرارة والدخان واللهب والمفاتيح الكهربائية 

ومرشات الحرائق ومنتجات حماية األنابيب من الحرائق، تحديدا: األنابيب المعدنية 

لصمامات والخراطيم، أجهزة القياس، المرنة والمواسير المعدنية المرنة والمستلزمات وا

تحديدا: أجهزة قياس حجم وشكل نهايات األنابيب، األدوات المدرجة لقياس قطر 

األنابيب، أمتار القياس، برمجيات إنشاء خطط معلومات األبنية والنماذج لصناعات 

البناء واإلنشاء، البرمجيات إلعداد الخطط اإلنشائية والمخططات والخطط والنماذج 

لمباني والهياكل، برمجيات التصميم الحاسوبية لتصميم المباني والهياكل ل

 ( دون غيرهـــــــــــــا76الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980706 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

76/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تى دى   -بكين كيلين هاشينج نتورك تكنولوجى كو 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بكين ’  8 - 8رقم ’ فلور بيلدينج دى  8 - 0’ )ان دى فلور  8’ ايه  870روم 

هايديان  ’ زينكسى رود  8ال تى دى ( رقم  -تك ديقلوبمنت كو  - شيتشوانج هاى

 الصين -بكين  -دستركت 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

" برامج كمبيوتر القابلة للتنزيل ، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ ، أجهزة  - 6الفئة 

حمولة ، أجهزة ملحقة الكمبيوتر اللوحية ، الهواتف الذكية، أجهزة رادار، الهواتف الم

بالكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[ ، برامج ألعاب الكمبيوتر، أجهزة 

  6اتصال داخلي ، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[ " 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عمر أحمد الطيبى وشريكته انترناشيونال ريتيل جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  800تقسيم سوارس ش 80مجموعه  5عماره  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 6الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج       االشتراطات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

139 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980055 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شينزهين فومى انتيليجنس تيكنولوجى كو .،ليمتد .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،تونجتاى هيدكوارتو انداستريال  8لبنايه أ ،تونجتاى تايمز سينتر ،البنايه ا 879غرفه 

 -،بارك كياوتو كوميونيتى ،شارع فوهاى ،باوان ديستريكت، شينزهين ،جوانجدونج 

 الصين  .

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ه، االدوات تطبيقات برامج الكمبيوتر القابله للتحميل ،اجهزة الكمبيوتر الطرفي - 6الفئة 

المالحيه ،الكاميرات ) التصوير الفوتوغرافى ( ،سماعات الرأس ،اجهزه الشحن 

للبطاريات الكهربائيه ،خزائن للمكبرات الصوتيه، اغلفه للهواتف الذكيه ،اجهزه نقل 

 ( ،موصالت االسالك ) الكهربائيه ( .&B&I RTA&R LHBBYبيانات محموله )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    7980809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

89/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمه لقوانين ديالوير-هوم بوكس اوفيس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة اال  07799افينيو اوف ذى امريكاز  نيويورك ، نيويورك  0077

 مريكية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

"األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 6الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

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

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

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، آالت بيع أوتوماتية ، 

آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات معالجة 

لكمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق ، أقراص فيديو مسبقة التسجيل البيانات، أجهزة ا

، األقراص الرقمية عالية الوضوح والوسائط الرقمية التي تضم  LBLوأقراص 

مسلسالت تلفزيونية ؛ برامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر وبرامج الفيديو واأللعاب 

اص األلعاب اإللكترونية التفاعلية اإللكترونية التفاعلية ؛ أجهزة الكمبيوتر والفيديو وأقر

، لفافات تخزين ألعاب الفيديو ، أشرطة فيديو القابلة للتنزيل ، الفيديو واأللعاب 

اإللكترونية التفاعلية عبر اإلنترنت واألجهزة الالسلكية ، أجهزة األلعاب الترفيهية 

ن أو الشاشة ، المكيفة لالستخدام مع شاشة العرض الخارجية أو جهاز استقبال التلفزيو

برنامج شاشة التوقف القابلة للتحميل لالستخدام على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، 

مقاطع صوتية مسجلة مسبقًا ، مقاطع صوتية مسبقة التسجيل ومقاطع فيديو ومناطق 

، شرائط فيديو مسجلة  LBLترويجية على أقراص مدمجة وأشرطة فيديو وأقراص 

؛  LBLاألقراص المدمجة وأشرطة الفيديو وأقراص مسبقًا ومواقع ترويجية على 

المواد الرقمية ، وهي الملفات الصوتية القابلة للتنزيل المسبقة ، وملفات الفيديو وملفات 

الرسومات لالستخدام في األجهزة الالسلكية المحمولة ؛ األقراص الصوتية المسجلة 

راص المضغوطة ؛ سماعات مسبقاً واألقراص المدمجة والموسيقى التصويرية على األق

الرأس ، سماعات األذن ، أيربوت ، سماعات الرأس ، سماعات األذن ، براعم األذن ؛ 

مسند فأرة الحاسوب؛ نظارات شمسيه؛ علب و صناديق للوسائط اإللكترونية و جميع 

 "  6المنتجات 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980896 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

80/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تى دى  -شينزين ليانيوشيون تيكنولوجي كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هواكيانغبى ’ اليكترونيك تيكنولوجى بيلدينج ’ بلوك سى ’ فلوور  80   -ايه  80سى 

 الصين  -غوانغدونغ ’ شينزين  ’فوتيان ديستريكت ’ روود 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة كمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر اللوحية، أجهزة معالجة البيانات، أجهزة  - 6الفئة 

راديو، أدوات مالحية، أطواق للهواتف النقالة، الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، 

 6شحن وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة معدات االتصال بالشبكات، بطاريات قابلة لل

 وال ترد 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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

80/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغفوان ، غوانغدونغ، الصين 889

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

لة، تطبيقات قابلة  - 6الفئة  الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، برمجيات كمبيوتر مسجًّ

لتحميل، للتحميل مخصصة للهواتف المحمولة، تطبيقات مخصصة للكمبيوتر قابلة ل

، محوالت الطاقة، بطاريات كهربائية، أجهزة B&Iكابالت لنقل البيانات، كابالت 

شحن البطاريات، بنوك الطاقة المحمولة )باور بنك(، شواحن السلكية، شواحن السلكية 

، شاحن بطارية للهواتف المحمولة، معدات شحن لالجهزة B&Iللهواتف الذكية، شاحن 

ابلة للشحن، سماعات الرأس، كبائن لمكبرات الصوت، جهاز القابلة للشحن، بطاريات ق

، أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة &SPتحديد المواقع 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 6
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7985858 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/70/8706 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -قوانغتشو هاومنغتشى تيكنولوجي كو .ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

غوانغتا روود، يوشيو ديستريكت ،قو انغتشو سيتى، قو  050، نمبر 5بي - 688رووم 

 انغدونغ بروفينس ،الصين 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

(، قارنات ]معدّات B&Iومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة )مشغالت  - 6الفئة 

معالجة البيانات[، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، عدادات الخطى، أطواق للهواتف النقالة، 

جرابات مخصصة للهواتف الذكية، اغطية للهواتف الذكية )كفرات(، شاشات حماية 

ماعات الرأس، سماعات للهواتف الذكية )االسكرينات(، كبائن لمكبرات الصوت، س

، عصا السلفي، أسالك كهربائية، أغطية B&Iالسلكية للهواتف النقالة، كابالت 

للمخارج الكهربائية، مفاتيح خاليا ]كهرباء[، قوابس كهربائية، موصالت أسالك 

]كهربائية[، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، بطاريات كهربائية وجميع هذه 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 6المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7850857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

70/79/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة اوكفيللى هونج كونج كو. ال تى دى 

 وقائمة طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هوليوود رود ، سنترال هونج كونج 98بى ،  670/اف كينويك سنتر ، سويت 6

 07 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة طبيه لالستخدام فى تشخيص المناعة ، اجهزة مراقبة الجلوكوز فى  - 07الفئة 

اءة المناعية واجهزة لقر YTB&Aالدم ، اجهزة التحليل الكيميائى السريرية ، اختبارات 

 07نتائجها ، وحدات غسيل وحضانات لالستخدام الطبى وهذة المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7958770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

88/75/8700 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بهاء الدين محمد الشعراني و شريكه "سيرجى تك" 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقي  -شارع عامر  06

 07 : المةــــــات العـــفئ
 

 07و جميع منتجات الفئة  07االجهزة الطبية الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    7988896 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/8708 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -ميامور الطبية  -محمد صديق عيد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش  -باالرضى شيراتون المطار مشروع ليندا 0فيال -حى الملتقى العربى  080قطعه 

 ة القاهر -النزهه -النصر 

 07 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 07االجهزة الطبيه الواردة بالفئه  - 07الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج  

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 - 659عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    7980009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/70/8706 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه سويسريه  -نوفارتيس أ ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل سويسرا 0778

 07 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه و ادوات جراحيه و طبيه لالستخدام في جراحه العيون الواردة بالفئة  - 07الفئة 

07 
 


