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1 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1092 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه كورية محدوده -سامسونج اليكترونيكس كو.، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ية دو ، جمهور -سى ، جيونجى -جو ، سوون  -رو ، ييونجتونج  -، سامسونج 911

 كوريا

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

هواتف محمولة ، كاميرات رقمية ، مشغل وسائط محمولة ، اجهزة كومبيوتر   - 1الفئة 

محمولة ، سماعات السلكية للتليفونات المحمولة ، التليفونات الذكية )سمارت فون( 

احن للبطاريات ، واجهزة الكومبيوتر اللوحية )تابلت( ، البطاريات القابلة للشحن ، شو

حافظات )جراب( للتليفونات المحمولة ، والتليفونات الذكية )سمارت فون( والجهزة 

الكومبيوتر اللوحية )تابلت( ، اغطية قالبة للتليفونات الذكية )سمارت فون( والجهزة 

الكومبيوتر اللوحية ، اجهزة االستقبال التليفزيونية ، مركبات الكترونية سمعية وخاصة 

الصوت المحيطية ، اجهزة ريسيفر )فك التشفير( ، اجهزة تشغيل دى فى دى ،  اجهزة

( ، اجهزة مونيتور )شاشات عرض( ، DELاجهزة عرض بالصمام الثنائى للضوء )

، اجهزة كومبيوتر ، طابعات الجهزة الكومبيوتر ، اشباة  3Lنظارات ثالثية االبعاد 

 دون غيرها 1اردة بالفئة الوصالت ، برامج الكومبيوتر )سوفت وير( والو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/03/1092 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصري  -منشأة دلتا الدوليه للصناعه وااللكترونيات محمد عبد الرحمن محمد هاشم 

 الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه السادات  -المجمع الصناعى  - 66,  62طعة الق

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 1جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 1الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

3 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/99/1096 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة  -لكترونيات واجهزة التكييف المحدوده شركه عبداللطيف جميل لال

 المسئولية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه -جده 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزه واالدوات العلميه والمالحيه والمساحيه واجهزة وادوات التصوير  - 1الفئة 

واالدوات البصريه واجهزة وادوات الوزن والقياس  الفوتوغرافى والسينمائى واالجهزه

واالشاره والمراقبه )االشراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات توصيل او فتح او 

تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقه الكهربيه اجهزة تسجيل او ارسال او 

كينات بيع اليه نسخ الصوت او الصور حامالت بيانات مغناطيسيه اقراص تسجيل ما

واليات لالجهزه التى تعمل بقطع النقود االت تسجيل النقد واالت حاسبه ومعدات 

لمعالجة البيانات واجهزة كمبيوتر اجهزة اخماد النيران وجميع المنتجات الوارده بالفئه 

 دون غيرها 1
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0322139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/01/1093 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -سيزارز انتراكتيف انترتينمينت ال ال سى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  11901ون سيزارز باالس درايف ، الس فيجاس ، نيفادا  

  األمريكيه

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات العاب كمبيوتر ، برامج العاب الفيديو ، انظمة ) تطبيقات (  - 1الفئة 

برمجيات كمبيوتر لشبكات التواصل االجتماعى ، برامج العاب فيديو تفاعلية ، برامج 

واصل العاب الكترونية قابلة للتنزيل وانظمة )تطبيقات( برمجيات كمبيوتر لشبكات الت

االجتماعى قابلة للتنزيل يمكن الوصول لها عن طريق االنترنت واجهزة الكمبيوتر 

واالجهزة الالسلكية ، برمجيات كمبيوتر تمكن من تحميل او نشر او اظهار او عرض 

عالمات او تدوين او مشاركة او بطريقة اخرى توفير الوسائط او المعلومات 

فتراضية وااللعاب االلكترونية والترفية االلكترونية فى مجاالت المجتمعات اال

والمصلحة العامة عبر االنترنت او شبكات االتصاالت االخرى مع اطراف ثالثة ، 

برمجيات العاب الكترونية قابلة للتنزيل للهواتف النقالة ، برمجيات العاب الكترونية 

تنزيل لالستخدام مع قابلة للتنزيل لالجهزة الالسلكية ، برمجيات العاب الكترونية قابلة لل

 1تطبيقات شبكات التواصل االجتماعى وعلى مواقع شبكات التواصل االجتماعى بالفئة 
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/91/1093 

 :التسجيل إسم طالب
 

ودة  مؤلفة وقائمة لقوانين شركة ذات مسئولية محد -اس كيه نتوركس كو ال تى دى 

 كوريا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-دو , )يونجوا -سي , جيونج جي  -جو , سوون  -دايرو , جانجان  -جيونغسو  312

 دونج( جمهورية كوريا

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 اجهزة التحكم في سرعة المركبات , بطاريات السيارات , كبالت تشغيل - 1الفئة 

( للسيارات , اجهزة ديجيتال لتسجيل SPGالمحركات , نظام تحديد الموقع العالمي )

قيادة السيارات , ثيرموستات المركبات , اجهزة استشعار االكسجين , اجهزة تشخيص 

لتشغيل السيارة )لالعطال في السيارات( كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات , جهاز 

 دون غيرها 1ت للسيارات )انتينا( فئة تسجيل فيديو للمركبات , هوائيا
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0330163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -إيسيلور اميرا بى تى إى المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 331331إيسيلور  بيلدينج اى ،  سنغافورا   03-00كالالنج باهرو  ، #  109

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تجاويف لعدسات  –تجاويف للعدسات الالصقة  –عدسات مضادة لإلنعكاس  - 1الفئة 

عدسات العين  –ب العدسات عن قر –تجاويف لإلستخدام في تصنيع العدسات  –العيون 

عدسات تقويم البصر )  –العدسات الالصقة  –تجاويف العدسات الالصقة  –الملونه 

عدسات تصحيحية لحماية العين  –العدسات التصحيحية  –عدسات تصحيح  –بصرية ( 

النظارات التي تحتوي علي عدسات  –عدسات النظارات  –ترتدي لأللعاب الرياضية 

النظارات ذات العدسات  –نظارات ذات عدسات ترشيح ال –ترشيح مزدوجة التدرج 

العدسات  –نظارات ذات عدسات معتمة  –نظارات ذات عدسات حرارية  –األرضية 

 –عدسات الصقة مرنة  –العدسات المكملة للنظارات الشمسية  –المكملة للنظارات 

تصحيح تجاويف العدسات ل –تجاويف العدسات  –العدسات  –العدسات الزجاجية للعين 

تجاويف العدسات لإلستخدام  -تجاويف العدسات لإلستخدام في عدسات العين  –البصر 

 –الهالميات المائية البصرية كونها فواصل العدسات الالصقة  -في العدسات البصرية 

العدسات البصرية لإلستخدام مع  –عدسات بصرية  –عدسات الرؤية البصرية 

العدسات البالستيكية  –خدام مع النظارات الشمسية العدسات البصرية لإلست -النظارات 

نظارات  –عدسات النظارات الشمسية  –عدسات النظارات  –عدسات بولي كربونات  -

 (.  01إطارات النظارات والواردة بالفئة )  –نظارات  –طبية 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 169عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0339233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ى شركة توصية -س  -و  -سعد ناجح حليم وشريكته . المصرية النظم لالضاءه ل 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الم م الس -ش عمرو بن العاص تقسيم ابو بكر الصديق  19

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح و البرايز و الترانسات و الدواية ولوحات التوزيع الكهربائية و سلك  - 1الفئة 

الكهرباء و اوشاش مفاتيح الكهرباء و شاسية لتركيب المفاتيح و البرايز الكهربائية و 

ل او تكثيف او تنظيم التحكم فى االجهزة و االدوات الكهربائية لوصل او فتح او تحوي

 دون غيرها  1الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -كاة ماجد احمد محمد وشر 

 توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 9ش نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  39

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

(  nredomالتنازل عن المقطع مودرن ) 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية --ماجد احمد محمد وشركاة 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 9ش نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  39

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -(  cisaalcاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع كالسيك )

وغيرها  368681
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/99/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا  -فيبر هوم تيليكو منيكيشن تكنولوجيز كو ، ليمتد ، 

 لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ديستركت ، ويهان سيتى ، هيبي بروفينس ، الصينيوكيان رود ، هونج شان  11

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل ، برامج الكمبيوتر ، التليفونات  - 1الفئة 

المحمولة ، اجهزة قارئ البيانات )اجهزة معالجة البيانات ( اجهزة المسح الضوئى 

ة للمكاتب ، اجهزة معالجة البيانات ، الواح المفاتيح )سكانرز( اجهزة بطاقات مثقب

الكهربائية ، اجهزة اتصاالت بصرية ، اجهزة اتصاالت شبكية ، الميكروفونات ، 

موازين بتحليل لكتلة الجسم ، شعيرات موصلة للضوء )الياف بصرية ( كابالت االلياف 

 دون غيرها. 1ها تقع بالفئة البصرية ، الدوائر المتكاملة ، البطاريات الكهربائية وجميع
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة محدودة المسئولية -فودافون جروب بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اف ان ، المملكة 193ري ، بيركشير ار جي فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيوبو 

 المتحدة 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 1الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

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

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

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

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

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

الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، أجهزة وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات 

االتصال ، هواتف السلكية وهواتف متحركة وثابتة ، هواتف متحركة ، أجهزة 

هواتف ذكية ، علب للهواتف ، سماعات رأس للهواتف ، أجهزة اتصاالت محمولة ، 

كمبيوتر محمولة ومتحركة ولوحية ، أجهزة اتصاالت وكمبيوتر الكترونية قابلة للبس ، 

أجهزة وأدوات االتصال بالبيانات ، أنظمة معالجة الصوت ، معدات شبكات الكمبيوتر 

معالجة البيانات ، قواعد بيانات  واالتصال بالبيانات ، أجهزة بيانات متحركة ، أنظمة

الكترونية ، برامج وبرمجيات الهواتف الرقمية ، أجهزة كمبيوتر لالتصاالت ، شبكات 

االتصاالت ، أجهزة مودم ، موجهات شبكات ، تركيبات واسعة النطاق ، أجهزة إزالة 

مسجالت  التشفير ، أجهزة فك التشفير بما في ذلك أجهزة لها أدلة مشاهدة تفاعلية و/أو

لتسجيل برامج التلفزيون والبرامج الصوتية ، أجهزة كهربائية والكترونية لالستخدام في 

استقبال بث األقمار الصناعية أو البث األرضي أو البث بالكبالت ، أجهزة وأدوات 

لمعالجة ونقل وتخزين وإدخال واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على شكل 

ت أو صور بيانية أو فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه بيانات أو نصوص أو صو

الصيغ ، وحدات وأجهزة السلكية محمولة تحديداً األجهزة اللوحية والهواتف الالسلكية 

والهواتف المتحركة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والهواتف 

لناقل التسلسلي العالمي )يو اس بي( الفيديوية وأجهزة الراديو والساعات الذكية ومنافذ ا

وأجهزة تعقب نظم تحديد المواقع العالمية وأجهزة تعقب األنشطة قابلة للبس وكاميرات 

الفيديو والكاميرات والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
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لصوت ، والمتحركة واللوحية لمزامنة ونقل وتسجيل وتخزين والتالعب بالبيانات و/أو ا

أجهزة تحكم عن بعد في األجهزة الكهربائية وااللكترونية ، مساعدات رقمية شخصية ، 

حساسات الكترونية بما في ذلك عدادات الُخطى ومقاييس االرتفاع والموازين ، قارئات 

الباركود ورمز االستجابة السريعة والماسحات الضوئية ، تسجيالت صوتية ومرئية ، 

مات والبيانات والصور والصوت ، محتوى وسائط رقمية )قابلة وسائط لتخزين المعلو

للتنزيل( بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والصور 

والموسيقى والنصوص والبيانات والصور البيانية ونغمات الرنين التي يتم تقديمها من 

من الشبكات االلكترونية ، أجهزة قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها 

وأدوات االستقبال واإلرسال باألقمار الصناعية ، ألعاب الكمبيوتر والفيديو القابلة 

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

ابلة للقراءة ، كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، وسائط آلية ق

صوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من 

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، أجهزة شحن البطاريات لالستخدام مع 

أجهزة االتصاالت ، بطاريات ، معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية ، معدات 

التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر ، أجهزة كمبيوتر بما في ذلك أجهزة ملحقة ألجهزة 

كمبيوتر شخصية صغيرة وأجهزة كمبيوتر محمولة ، مفكرات شخصية الكترونية ، 

أجهزة وأدوات الكترونية وأجهزة وأدوات مالحية باألقمار الصناعية وأجهزة وأدوات 

ية ، وحدات مركبة على المكتب أو تحديد المواقع بما في ذلك أنظمة تحديد المواقع العالم

السيارة تشتمل على مكبر صوت يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال اليدين 

، حامالت سماعات الهاتف في السيارة ، أجهزة وأدوات التدريس ، أجهزة قياس ، 

أجهزة قياس ذكية ، بطاقات ممغنطة فارغة أو مسجلة مسبقاً ، بطاقات محتوية على 

الجات دقيقة ، بطاقات هاتف ، بطاقات ائتمان ودين ودفع ، بطاقات ائتمان عبر مع

الهاتف ، بطاقات مشفرة ، برامج كمبيوتر بما في ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة 

بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، برامج االتصال 

ا في ذلك برامج تطبيقات للهواتف المتحركة ، تطبيقات بالبيانات ، برامج تطبيقات بم

برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، برامج كمبيوتر لالتصال الالسلكي بالبيانات ، برامج 

كمبيوتر وبرامج تطبيقات لمزامنة ونقل ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم 

تطبيقات األجهزة  والمحتويات بين واحد أو أكثر من األجهزة االلكترونية ولشراء

االلكترونية المحمولة ولتأمين عمليات الشراء المشفرة ، برامج األنظمة التشغيلية ، 

برامج كمبيوتر للنقل والتشفير والتخزين المتدفق للصوت والفيديو والرسوم البيانية 

والنصوص والبيانات على شبكات االتصال ، برامج كمبيوتر لتمكين التواصل وتبادل 

من واحد لواحد ، برامج محركات البحث ، برامج كمبيوتر إلجراء وتنسيق الملفات 

االتصال بين مستخدمي الكمبيوتر لمشاركة المعلومات والبيانات الصوتية عبر شبكات 

االتصال االلكترونية ، برامج ألجهزة التلفزيون التفاعلية ، برامج تحرير الصور 

دام على أجهزة الهواتف المتحركة ، برامج والفيديو بما في ذلك تطبيقات برامج لالستخ

لتعريف هوية األشخاص ، برامج للتحكم بالوصول والتحكم بالفيديو وكشف حضور 

األشخاص ، برامج لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات للفيروسات وجدران 

الحماية )فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات التجسس وتصفية شبكة 

نت ، برامج كشف االختراق ، برامج الشبكات الخاصة االفتراضية ، برامج االنتر

كمبيوتر الستقبال ومعالجة ونقل وعرض المعلومات المتعلقة باللياقة البدنية ودهون 

الجسم ومؤشر كتلة الجسم وأنماط النوم والمواقع والسلوك وحالة الجو ودرجة الحرارة 

متعلقة بتتبع وااللتزام والتحفيز عبر برنامج ، برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات ال
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الصحي واللياقة البدنية ، أجهزة ضد السرقة ليست للمركبات ، حساسات مضادة 

للتصادم للمركبات ، أدوات وأجهزة لتحديد الملكيات المتحركة ، أجهزة إلرسال 

ألجهزة واستقبال المعلومات من الملكيات المتحركة ، أدوات وأجهزة للتحكم عن بعد با

الكهربائية واألدوات المنزلية ، أجهزة ومنشآت إنذار ، أنظمة تحديد المواقع ومالحة 

عبر األقمار الصناعية ، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى األجهزة 

االلكترونية ، أجهزة ومنشآت الكترونية وبيومترية للتحكم بالوصول ، أجهزة لتعريف 

مة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة ، كاميرات وكاميرات تلفزيون هوية األشخاص ، أنظ

ومسجالت فيديو ألجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة ، أجهزة بصرية وفوتوغرافية ، 

عدادات سرعة الكترونية ، عدادات مسافات الكترونية ، أجهزة قياس سرعة الدوران 

، مسجالت الكيلومترات للمركبات ،  الكترونية ، أجهزة التحقق من السرعة للمركبات

حساسات كهربائية أو الكترونية للمركبات ، حساسات الكترونية ، صفارات اإلنذار ، 

أقفال الكترونية للمركبات ، أجهزة تحكم عن بعد ، مفاتيح الكترونية للمركبات ، أنظمة 

ظمة لفتح الكترونية للدخول إلى للمركبات بدون مفتاح وأنظمة مفتاح التشغيل ، أن

وإغالق أبواب المركبات وصندوق السيارة وغطاء محرك السيارة والسقف آلياً ، أجهزة 

اتصال مدمجة في خوذات الدراجات النارية ، أجهزة تحديد المواقع العالمية ، أجهزة 

للمركبات لتحديد موقع المركبة أو إعطاء إشارة عنها وأماكن الموقع وطرق السفر 

ر ووجود مركبات الطوارئ والحاالت الخطرة ، أنظمة لالتصال والوقت وحاالت المرو

بين المركبات والبنى التحتية للطرق ، أجهزة كشف العالمات على الطرق ، أنظمة 

وأدوات توجيه عن بعد للمركبات ، أنظمة النقطة العمياء وأنظمة مراقبة للمساعدة في 

معدات كهربائية أو الكترونية أو تغيير الحارة ، أجهزة كمبيوتر ُمركبة في المركبات ، 

بصرية ُمركبة في المركبات بما في ذلك المركبات البرية تحديداً كاميرات وأنظمة 

الكترونية ُمركبة في المركبات البرية لتقديم المساعدة في القيادة وأنظمة الكترونية 

للمركبات ُمركبة في المركبات البرية لتقديم المساعدة في صفها وأنظمة تثبيت السرعة 

وشاشات للمركبات وأنظمة مكبرات الصوت للمركبات ومؤشرات آلية النخفاض ضغط 

الهواء في إطارات المركبات وأجهزة آلية للتحكم بسرعة المركبات وأنظمة التحكم 

بالقيادة الذاتية للمركبات ، معدات كهربائية والكترونية وبصرية ُمركبة في المركبات بما 

رية تحديداً أجهزة التحكم بالقيادة اآللية للمركبات وأجهزة شحن في ذلك المركبات الب

بطاريات الهواتف الذكية لالستعمال في المركبات وأجهزة االتصال للمركبات 

وموصالت الهواتف المتحركة للمركبات وأنظمة الكاميرات المتعددة للمركبات أنظمة 

السلكي للمركبات وأجهزة المالحة للمركبات المشتملة على شاشات تفاعلية وأجهزة 

التحكم بدرجة الحرارة ]ثيرموستات[ للمركبات ، معدات كهربائية والكترونية وبصرية 

ُمركبة في المركبات بما في ذلك المركبات البرية تحديداً أجهزة الكشف عن األشياء 

بالموجات فوق الصوتية لالستعمال في المركبات وأجهزة تعقب ُمركبة في المركبات 

اديق السوداء )مسجالت بيانات( للمركبات البرية ، أنظمة تشخيصية وأنظمة والصن

تشخيصية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة في المركبات ، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج 

الكمبيوتر من وإلى المركبات ، أجهزة لكشف و/أو تبادل البيانات بين مركبة ووحدة 

األجهزة المساعدة في صف السيارات  تحكم عن بعد ألغراض األمن والسالمة ،

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

للخلف وكشف النقطة العمياء ، أنظمة الكشف ما قبل التصادم وتجنب التصادم ، أجهزة 

الكترونية غير متنقلة للمركبات ، أنظمة كمبيوتر مزودة بشاشة تعمل باللمس في 

لمركبات ، أجهزة لتحديد موقع المركبات عن بعد ، ساعات على شكل أساور يمكنها ا

نقل البيانات إلى الهواتف الذكية ، برامج قابلة للتنزيل ألغراض الترويج والعرض 
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لشاشات العرض الخاصة على أجهزة االتصاالت ، البطاقات الذكية ، أجهزة تقنيات 

، حساسات لمسية ، أجهزة ومعدات لمسية تحديداً  المعلومات ، برامج تقنيات المعلومات

أجهزة مراقبة الصورة تعمل باللمس وشاشات وشاشات عرض الكترونية ومفاتيح 

كهربائية وحساسات ونظارات ذكية ونظارات افتراضية أو نظارات الواقع المعزز 

وسماعات الرأس وأجهزة عرض ثالثية األبعاد ، برامج لالستخدام مع الحساسات 

لمعدات واألجهزة اللمسية ، برامج وأجهزة الواقع االفتراضي ، برامج وأجهزة الواقع وا

المعزز ، وحدات أجهزة الكمبيوتر لالستخدام مع إنترنت األشياء ]آي أو تي[ ، وحدات 

أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في األجهزة االلكترونية باستخدام انترنت األشياء ]آي أو 

م في تنفيذ انترنت األشياء ]آي أو تي[ ، برامج كمبيوتر وبرامج تي[ ، برامج لالستخدا

تطبيقات لتوصيل وتشغيل وإدارة األجهزة واألدوات واآلالت واألنظمة المتصلة بالشبكة 

في إنترنت األشياء ]آي أو تي[ ، برامج االتصاالت ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات 

لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات لعمليات الشراء اآلمنة والمشفرة ، برامج 

للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات التجسس 

وتصفية شبكة االنترنت وبرامج كشف االختراق ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات 

ج لدعم العمالء وخدمة العمالء ، برامج األمر الصوتي والتعرف على الصوت وبرام

تحويل الكالم إلى نص وتطبيقات برامج تدعم الصوت ، برامج إرسال الرسائل ، برامج 

المساعدات الشخصية ، برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات الشخصية ، برامج كمبيوتر 

لالستخدام في توصيل والتحكم باألجهزة االلكترونية الخاصة بإنترنت األشياء ]آي أو 

قات برامج خاصة بروبوتات الدردشة )تشات بوت( ، تي[ ، برامج كمبيوتر وتطبي

برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات في مجال الذكاء االصطناعي )إيه آي( ، برامج 

الكمبيوتر وتطبيقات البرامج الخاصة بروبوتات الدردشة )تشات بوت( الذكية 

خاصة اصطناعياً لتوفير الدعم للعمالء وخدمة العمالء ، برامج روبوتات الدردشة ال

بخدمة العمالء ، روبوتات ذات بنية بشرية مزودة بالذكاء االصطناعي ، أجهزة الذكاء 

االصطناعي ، أدوات التحكم االلكترونية ، أدوات التحكم االلكترونية إلضفاء التغذية 

الراجعة الحسية تحديداً األصوات واالهتزازات التي يمكن للمستخدم إداركها ، وحدات 

لعاب الفيديو التفاعلية الحسية الحركية ، وحدات التحكم عن بعد بألعاب التحكم عن بعد بأ

الفيديو التفاعلية ، برامج كمبيوتر لالستخدام فيما يتعلق بنقل الصوت والبيانات ، برامج 

كمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الملحقة للبرمجة الشخصية والتفاعلية للتلفزيون ولالستخدام 

ئط المرئية والرسوم البيانية والنصوص والصور في العرض والتالعب بالوسا

الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو وتصوير 

األفالم والبيانات الصوتية وللتواصل عبر الشبكات االجتماعية ، أدوات تحكم السلكية 

شات التي تعمل باللمس ، لمراقبة والتحكم بوظائف األجهزة االلكترونية األخرى ، الشا

برامج الرقابة األبوية ، أجهزة الشبكات ، برامج التجارة اإللكترونية ، الساعات التي 

توصل البيانات إلى الهواتف الذكية تحديداً الساعات الذكية ، أجهزة السالمة للمركبات 

ب البرية تحديداً أجزاء وقطع للمركبات لالستعمال كجزء من أنظمة السالمة لتجن

االصطدام ، أجهزة لتحديد المواقع عن بعد للمركبات ، أنظمة السالمة لتجنب االصطدام 

 1للمركبات. بالفئة 
 

388618العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةتوصية بسيطة -شركة سيستكو -رضى احمد عبد الحميد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الحافظ احمد المنطقة الثامنة الدور االرضى القاهرة 2مدينة نصر 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرها دون 1أجهزة االنذار ومستلزماتها بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نين المرعية فى اليابانشركة منظمة وقائمة بموجب القوا -راكوتين ، انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  13 -921كو ، طوكيو ،  -تاماجاوا ، سيتاغايا  9-93-9

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات التطبيقات الحاسوبية القابلة للتنزيل؛ البرمجيات الحاسوبية؛   - 1الفئة 

برامج األلعاب للهواتف النقالة؛ برمجيات التشفير؛  البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل؛

برمجيات المراسلة المباشرة )ان الين(؛ البرمجيات الخاصة بحماية الخصوصية؛ 

البرمجيات الحاسوبية للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة التي تسمح 

سوبية عالمية؛ برمجيات لمستخدميها بإجراء معامالت تجارية إلكترونية عبر شبكة حا

التطبيقات الحاسوبية للهواتف النقالة واألجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة باليد 

وتحديدًا البرمجيات للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتبضع 

جهزة المباشر )ان الين(؛ البرمجيات الحاسوبية للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األ

النقالة والتبضع المباشر )ان الين( وتحديدًا البرمجيات للدردشة والمراسلة المرتبطة 

بالتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتبضع المباشر )ان الين(؛ 

البرمجيات الحاسوبية للتجارة اإللكترونية والتجارة بواسطة األجهزة النقالة والتبضع 

ن الين( وتحديدًا لوحات المفاتيح االفتراضية وفن رسم الشخصيات المباشر )ا

والواجهات البنية للمساعدة في معامالت التبضع؛ المنشورات اإللكترونية؛ الهواتف 

النقالة؛ الحواسيب؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ الكاميرات؛ 

عدات واألجهزة الحاسوبية ومكبرات أجهزة التلفاز؛ الميكروفونات؛ سماعات الرأس؛ الم

الصوت والمكونات الخاصة باالتصال والنسخ؛ برمجيات مشاركة الموقع؛ برمجيات 

المالحة؛ برمجيات نظام تحديد الموضع العالمي؛ برمجيات الخرائط؛ برمجيات ربط 

الة؛ الشبكات؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية؛ الصور البينية القابلة للتنزيل للهواتف النق

الرسوم البيانية القابلة للتنزيل للهواتف النقالة؛ رموز الدردشة التعبيرية القابلة للتنزيل 

للهواتف النقالة؛ برمجيات األلعاب؛ أجهزة االتصال السلكية والالسلكية القابلة للبس؛ 

أجهزة االتصاالت القابلة للبس على شكل ساعات معصم؛ التطبيقات المحمولة القابلة 

ل الستخدامها مع األجهزة الحاسوبية القابلة للبس؛ برمجيات مشاركة الملفات؛ للتنزي

برمجيات الترفيه التفاعلية؛ البرمجيات التفاعلية؛ البرمجيات الحاسوبية التفاعلية التي 

تتيح تبادل المعلومات؛ البرمجيات القابلة للتنزيل التي تتيح تحميل ونشر واظهار 

الويب ومشاركة أو خالف ذلك توفير وسائط إلكترونية وعرض وتعريف والتدوين على 

أو معلومات على اإلنترنت أو شبكة اتصاالت أخرى؛ المنشورات القابلة للتنزيل؛ أجهزة 

قراءة وكتابة )مغنطة( البطاقات بدارة متكاملة؛ برمجيات التطبيقات؛ محتويات الصور 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

لكتروني؛ البرمجيات الحاسوبية والفيديو القابلة للتنزيل؛ المحطات الطرفية للدفع اإل

لجمع المعلومات عن بطاقات االئتمان واألموال اإللكترونية وإجراء عمليات الدفع 

المرتبطة ببطاقات االئتمان واألموال اإللكترونية؛ أجهزة قراءة البطاقات المغناطيسية 

ال لبطاقات االئتمان؛ البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل؛ أجهزة وأدوات االتص

الكهربائية؛ األجهزة واألدوات اإللكترونية والقطع واللوازم الخاصة بها؛ األجهزة 

اللوحية والقطع واللوازم الخاصة بها؛ البرامج الحاسوبية الخاصة باألجهزة اللوحية؛ 

حامالت البيانات المسجلة مع برامج حاسوبية لالستخدام على األجهزة اللوحية؛ آالت 

ات الرقمية الشخصية؛ البرامج الحاسوبية الخاصة بالمساعدات تسجيل النقد؛ المساعد

الرقمية الشخصية؛ البرامج الحاسوبية للهواتف الخليوية بما فيها الهواتف الذكية؛ 

الهواتف الخليوية بما فيها الهواتف الذكية؛ األجزاء واللوازم الخاصة بالهواتف الخليوية 

ت المسجلة مع برامج حاسوبية لالستخدام على بما فيها الهواتف الذكية؛ حامالت البيانا

الهواتف الخليوية بما فيها الهواتف الذكية؛ ماكينات الصراف اآللي؛ البطاقات بدارات 

متكاملة؛ الساعات الذكية؛ الهواتف الذكية؛ نقاط البيع والبرامج الحاسوبية الخاصة بها؛ 

فارغة؛ األشرطة المغناطيسية الشرائح اإللكترونية المشفرة؛ البطاقات المغناطيسية ال

المسجلة مسبقًا والبطاقات بدارة متكاملة واألقراص المغناطيسية واألقراص البصرية 

واألقراص البصرية المغناطيسية واقراض الفيديو األخرى وأشرطة الفيديو؛ برمجيات 

التطبيقات الخاصة بدفع أو تسديد األموال اإللكترونية وبطاقات االئتمان وبطاقات 

لسحب التي تستخدم مع أجهزة قراءة شيفرة االعمدة )باركود( أو رمز االستجابة ا

السريعة؛ البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل الخاصة بأجهزة قراءة أو كتابة )مغنطة( 

البطاقات بدارة متكاملة؛ المحطات الطرفية لدفع وتسديد األموال اإللكترونية؛ البرامج 

يل لتشغيل المحطات الطرفية لدفع وتسديد األموال اإللكترونية؛ الحاسوبية القابلة للتنز

البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل لدفع وتسديد األموال اإللكترونية؛ البرامج الحاسوبية 

القابلة للتنزيل إلعادة شحن البطاقات بدارة متكاملة؛ أجهزة إعادة شحن البطاقات بدارة 

ابلة للتنزيل ألجهزة قراءة االتصاالت القريبة المدى متكاملة؛ البرامج الحاسوبية الق

الممكنة تكنولوجيًا؛ أجهزة قراءة االتصاالت القريبة المدى الممكنة تكنولوجيًا؛ البرامج 

الحاسوبية القابلة للتنزيل للحواسيب القابلة للبس؛ البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل 

وتوماتيكية؛ آالت طبع اإليصاالت؛ البرامج آلالت البيع األوتوماتكية؛ آالت البيع األ

الحاسوبية القابلة للتنزيل إلدارة وإتمام التداول بالعملة االفتراضية أو العملة المشفرة أو 

السندات القيّمة؛ البرامج الحاسوبية لتوفير شبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات 

شبكات سلسلة كتل السجالت للعملة الموزعة؛ البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل لتوفير 

االفتراضية أو العملة المشفرة أو شبكة موزعة للعملة االفتراضية أو العملة المشفرة؛ 

البرامج الحاسوبية القابلة للتنزيل لشبكات سلسلة كتل السجالت أو الشبكات الموزعة 

ية التي تشمل للترويج لسلع وخدمات الغير عبر توجيه المبيعات وبرامج التحفيز الترويج

نقاط الوالء؛ األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

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

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

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

أقراص فيديو رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

عدات معالجة البيانات وأجهزة بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة وم

 1الكمبيوتر؛ البرمجيات الحاسوبية ؛ أجهزة إطفاء الحرائق بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313136 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 واليه ديالوير  شركة مساهمة تاسست وقائمه طبقا لقوانين -جوول البس إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  13903,سان فرانسيسكو , كاليفورنيا  903تي اتش ستريت , بيلدنج  10  260

 الواليات المتحدة االمريكيه

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة النقالة لالستخدام مع مبخار فموي ألغراض  - - 1الفئة 

دخين، وتحديدًا، برمجيات لضبط وحفظ إعدادات درجة حرارة المبخار وتحديث الت

برمجيات المبخار الثابتة عن بعد؛ ملحقات للمبخارات الكهربائية لتبخير مواد عشبية 

ونباتية لألغراض المنزلية، وتحديدًا، علب الشحن، والمهايئات الكهربائية؛ وأسالك 

لسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ شواحن بطاريات الطاقة؛ بطارية ومركمات كهربائية ل

للسجائر اإللكترونية  bsuلالستخدام مع السجائر اإللكترونية والكهربائية؛ شواحن 

والكهربائية؛ شواحن سيارات للسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ وسائل وأجهزة 

سوبية لالستخدام كهربائية لشحن وحمل السجائر اإللكترونية والكهربائية؛ برمجيات حا

في نشر وإرسال واسترداد واستقبال واستعراض وتنظيم وبحث وإدارة النصوص 

والملفات الصوتية والبيانات والمحتويات المرئية ومتعددة الوسائط عبر أجهزة 

الحاسوب، والهواتف النقالة، وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، وشبكات اتصاالت 

يات حاسوبية لحساب وتعيين وإرسال وإبالغ معلومات ذات ضوئية وإلكترونية؛ برمج

صلة بالموقع، والحركة، والقرب، والمغادرة والوصول لألشخاص واألشياء عبر أجهزة 

الحاسوب، والهواتف النقالة، وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية، وشبكات اتصاالت 

 1ضوئية وإلكترونية 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -جوول البس إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  13903,سان فرانسيسكو , كاليفورنيا  903تي اتش ستريت , بيلدنج  10  260

 الواليات المتحدة االمريكيه

 1 : المةــــــت العاـــفئ
 

برمجيات قابلة للتنزيل لألجهزة النقالة لالستخدام مع مبخار فموي ألغراض  - - 1الفئة 

التدخين، وتحديدًا، برمجيات لضبط وحفظ إعدادات درجة حرارة المبخار وتحديث 

برمجيات المبخار الثابتة عن بعد؛ ملحقات للمبخارات الكهربائية لتبخير مواد عشبية 

اتية لألغراض المنزلية، وتحديدًا، علب الشحن، والمهايئات الكهربائية؛ وأسالك ونب

الطاقة؛ بطارية ومركمات كهربائية للسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ شواحن بطاريات 

للسجائر اإللكترونية  bsuلالستخدام مع السجائر اإللكترونية والكهربائية؛ شواحن 

لسجائر الكهربائية واإللكترونية؛ وسائل وأجهزة والكهربائية؛ شواحن سيارات ل

كهربائية لشحن وحمل السجائر اإللكترونية والكهربائية؛ برمجيات حاسوبية لالستخدام 

في نشر وإرسال واسترداد واستقبال واستعراض وتنظيم وبحث وإدارة النصوص 

أجهزة والملفات الصوتية والبيانات والمحتويات المرئية ومتعددة الوسائط عبر 

الحاسوب، والهواتف النقالة، وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ، برمجيات 

حاسوبية لحساب وتعيين وإرسال وإبالغ معلومات ذات صلة بالموقع، والحركة، 

والقرب، والمغادرة والوصول لألشخاص واألشياء عبر أجهزة الحاسوب، والهواتف 

السلكية، وشبكات اتصاالت ضوئية وإلكترونية النقالة، وأجهزة االتصاالت السلكية وال

 دون غيرها 1بالفئة رقم : 
 

----االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئمه بموجب القوانين المرعيه فى شركة منظمه وقا -ويستيرن ديجيتال تكنولوجيز , انك 

 الواليات المتحده االمريكيه   -واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  12991غريت اوكس باركوى ,سان هوزى, كاليفورنيا  2609

 االمريكيه 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الصوت أو الصور أو إرسالها أو أجهزة تسجيل الوسائط؛ أجهزة تسجيل   - 1الفئة 

نسخها؛ مسوقات النسخ االحتياطي للحواسيب؛ الخوادم السحابية؛ خوادم االتصاالت 

]عتاد حاسوبي[؛ المكونات واألجهزة الطرفية للحواسيب؛ مكونات الحاسوب؛ خوادم 

قواعد البيانات الحاسوبية؛ مسوقات األقراص الحاسوبية والذاكرات الحاسوبية ألدوات 

تخزين المتصلة بالشبكة لمشاركة الملفات والنسخ االحتياطي على السحابة؛ العتاد ال

الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية لتخزين البيانات؛ العتاد الحاسوبي 

لأللعاب والترفيه؛ العتاد الحاسوبي لتحميل المحتوى الرقمي وتخزينه واسترجاعه 

اد الحاسوبي لتحميل محتوى الشبكة وتخزينه واسترجاعه وتنزيله ونقله وإيصاله؛ العت

وتنزيله ونقله وايصاله؛ أجهزة تخزين العتاد الحاسوبي لتخزين البيانات واسترجاعها؛ 

الذاكرات الحاسوبية؛ عتاد الشبكة الحاسوبية؛ خوادم الشبكة الحاسوبية؛ أجهزة تخزين 

رونية ونسخها احتياطيا إما محليا أو الشبكات الحاسوبية وتحديدا لتخزين البيانات اإللكت

عبر شبكة اتصاالت سلكية والسلكية؛ الخوادم الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ 

البرمجيات الحاسوبية التي تتيح استرجاع البيانات؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة 

تخزين البيانات وتحديداً مسوقات األقراص الصلبة ومسوقات األقراص الرقمية 

مسوقات الحالة الصلبة ووسائط التخزين الرقمية الفارغة والمسوقات الهجينة و

واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ أجهزة تخزين البيانات؛ الذاكرات اإللكترونية؛ 

خوادم الملفات؛ الذاكرة الومضية؛ مسوقات األقراص الصلبة؛ الدارات المتكاملة؛ 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

اخلية؛ حاويات مسوقات أقراص الحالة الصلبة حاويات مسوقات األقراص الصلبة الد

الداخلية؛ عتاد خوادم الدخول إلى الشبكات؛ خوادم الشبكات؛ أجهزة الذاكرة شبه 

الموصولة؛ برمجيات الدخول إلى الفيديو والبيانات المخزنة على أجهزة تخزين 

سين حاسوبية موزعة؛ برمجيات ضغط البيانات؛ برمجيات تحليل النظام الحاسوبي وتح

أدائه؛ برمجيات تشفير البيانات؛ برمجيات تعزيز سعة تخزين البيانات إلى حدها 

األقصى؛ برمجيات تشغيل أجهزة تخزين البيانات وإدارتها؛ مسوقات الحالة الصلبة 

 1بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تاسست -دونججوان جياالن  الكترونيكس تكنولوجى كو .,ليمتد 

 وقائمه طبقا لقوانين جمهوريه الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,كيوان رود كيوان سيتي ,تانجكسيا تاون دونججوان  90/اف بلوك أى ,ان او 1اريا ايه 

 نس ,الصين ,جوانجدزنج بروفي

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

جرابات للهواتف الذكية , انابيب للتخاطب كبائن لمكبرات ’الهواتف الخلوية  - 1الفئة 

شبه موصالت اجهزة نقل الصوت ,اجهزة ’الصوت, ميغافونات ) مضخمات صوتية ( 

حن تسجيل الصوت ,سماعات الراس ,سماعات هواتف ,بطاريات كهربائية ,اجهزة ش

 1البطاريات الكهربائية 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  -ش المسلة  1

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

138713العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد عمرو مفيد الديب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ش لومومبا   31

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

-علب للنظارات -اطر للنظارات -خيوط للنظارات  -السل نظارات س - 1الفئة 

 دون غيرها 1النظارات 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -الشمسية  زوياك لتجارة النظارات -السيد حمد ابراهيم ابو هديبه وشريكه 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر   6 -مركز المجد التجاري  -ب المحور المركزي  32

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1النظارات الشمسيه والطبيه الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316196 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ال تى دى ’ شينزهن باوندلس تكنولوجى كو 

 وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ان ’ بارك  برايفيت انتربريز سايينس اند تكنولوجى’ ار دى بيلدنج  3’ اف  3’  2سى 

 الصين’ شينزهين ’ نانشان ديستريكت ’ تايويان افنيو ’ ليشان رود ’  62او . 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

فارة ]ملحقة بالكمبيوتر[، هواتف ذكية، متعقبات نشاط قابلة لالرتداء، جرابات  - 1الفئة 

سماعات الرأس،  للهواتف المحمولة، علب للهواتف المحمولة، كبائن لمكبرات الصوت،

مشغالت وسائط محمولة، إطارات الصور الرقمية، عصا السيلفي، بطاريات كهربائية، 

للهواتف المحمولة، مشغل  BGU،كابالت  BGU]بطاريات تخزن الشحن[، شواحن 

ومضي لناقل تتابعي مشترك، البطاقات لناقل تتابعي مشترك، سماعات الرأس السلكية 

هواتف، مناصب ثالثية القوائم للكاميرات، كاميرات للهواتف الذكية، حامالت لل

 ]للتصوير الفوتوغرافي[

 1بالفئة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -ام ال كيه لتطوير البرمجيات و التجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -شارع سليمان اباظة المهندسين  99الدور الثالث 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/03/1091 

 :تسجيلال إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة  -شينزهن ترانسكشان تكنولوجى ليميتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينزهن باى ايكو تكنولوجى بارك  1اف ، يونيت بى بيلدينج ، ان او  13،  3غرفه  

 ين، بويهاى ستريت ، ناشان ديستريكت ، شينزهن سيتى ، الص

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - 1الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة 

أو تحويل أو والمراقبة ) االشراف ( واالنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح 

تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ 

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

أقراص فيديوية رقمية و غيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

يل النقد ، آالت حاسبة ، معدات معالجة البيانات ، أجهزة بقطع النقود، آالت تسج

الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛ آجهزة اطفاء الحرائق و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 :01  
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة  -شينزهن ترانسكشان تكنولوجى ليميتد 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ك ، شينزهن باى ايكو تكنولوجى بار 1اف ، يونيت بى بيلدينج ، ان او  13،  3غرفه  

 ، بويهاى ستريت ، ناشان ديستريكت ، شينزهن سيتى ، الصين

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - 1الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة 

شراف ( واالنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والمراقبة ) اال

تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ 

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

لرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل أقراص فيديوية رقمية و غيرها من وسائط التسجيل ا

بقطع النقود، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات معالجة البيانات ، أجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛ آجهزة اطفاء الحرائق و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 :01  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة كارافان للتسويق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمركز خدمة  -اكتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية  -منطقة التوسعات الشمالية 

 الجيزة -المستثمرين 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات القهوة و البن و النسكافية الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

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

asikdns  وعن فرنساوىyosmasrf  وعن ميكسnlm  وعن رسم الكنكة والفنجان كال على حدى

112721 العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

31 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه تاسست وقائمه طبقا لقوانين لبنان  -بنك عودة ش.م.ل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 99031101صلح بيروت رياض ال 1260-99مبنى عوده بالزا, باب ادريس ,ص.ب 

 لبنان

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الصرف االلى ,بطاقات ممغنطة ,بطاقات االئتمان وبطاقات المدين  - 1الفئة 

االجهزة والعدد العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتغرافى 

الوزن والقياس واالشارة  والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية وأجهزة وأدوات

والمراقبة )االشراف( واالنقاذ والتعليم أجهزة وأدوات لوصألو فتح أو تحويل أو تكثيف 

أو تنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية أجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو 

الصور, حامالت بيانات مغناطيسية ,أقراص تسجيل ,اليات لالجهزة التى تعمل بقطع 

لنقد االت تسجيل النقد االت حاسبة معدات و أجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات ,أجهزة ا

 1اخماد النيران بالفئة رقم
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

122731 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311613 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تى دى  -شنغهاى ييتان نيتورك تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كاوهيجينغ  -تيك بارك  -سونغجيانغ هاى  -تشينز هوان روود  661نمبر  - 131رووم 

 الصين  -شنغهاى  -زون 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات  -تطبيقات وبرامج للكمبيوتر قابلة للتنزيل  -تطبيقات الموبايل  - 1الفئة 

 -برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة للتنزيل(  -برامج العاب الفيديو  -كمبيوتر مسجلة 

 -وتر مسجلة برامج كمبي -برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر  -برامج العاب كمبيوتر 

العاب  -برامج العاب الكمبيوتر القابلة للتحمي  -منشورات الكترونية قابلة للتنزيل 

اجهزة معالجة البيانات  -برامج العاب الكمبيوتر المسجلة  -الكمبيوتر القابلة للتحميل 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  1وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0310091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -مؤسسة كاال الذهبية للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، المملكة العربية السعودية 39119، حفر الباطن ، الرمز البريدى  1911ص.ب رقم  

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1عسات الصقة ، أوعية للعدسات الالصقة بالفئة  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تألفت بموجب قوانين والية  -زاج امريكا ، ال ال سى 

 ير ، الواليات المتحدة االمريكية ديالو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 10302ماين ستريت سانتا مونيكا ، كاليفورنيا 3001

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الوسائط الرقمية تحديدا أقراص الفيديو الرقمية التسجيالت الصوتية  - 1الفئة 

ية والبصرية والوسائط االلكترونية المسجلة مسبقا التى تتميز التسجيالت السمع

بالموسيقى الصور المتحركة والبرامج التليفزيونية التى تعرض محتوى تالفيهى 

لالطفال برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل تحديدا برمجيات تطبيقات الهاتف المحمول 

حمولة برمجيات االلعاب التى تضم العاب االطفال لالستخدام على االجهزة الم

االلكترونية القابلة للتحميل لالجهزة االلكترونية المحمولة باليد برامج العاب الفيديو 

وبرامج العاب الكمبيوتر التفاعلية القابلة للتنزيل المنشورات االلكترونية تحديدا الكتب 

لالطفال والمجالت والنشرات االخبارية والكاريكاتير ودوريات تعرض محتوى ترفيهى 

 دون غيرها 1الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 للصناعه  BWUبى  -و ام دبلي -مكرم ونيس بشاى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان 6رقم  U9المنطقة الصناعيه االولى 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

 علي حد (كال rdlas Folteloاالشتراطات        :      التنازل عن مقطعي العالمه) دلتا فريجيدير ( )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-ييزهاو ديجيتال تكنولوجى )دونغفوان ( كو ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انووبيان افى نانشينغ ستريت دو نغفوان اف رونغدا بيلدينج يو 90 9096_9092

 غواغدونغ الصين

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

صناديق نغم ) موسيقية ( مسجالت شريطية كبائن لمكبرات الصوت اغشية  - 1الفئة 

)صوتية ( مكبرات صوت اشرطة تسجيل الصوت اجهزة استقبال الصوت والفيديو 

قارنات صوتية اجهزة تشغيل االقراص ميغافونات مضخمات صوتية ميكروفونات 

المدمجة سماعات الراس مشغالت االقراص الفيديوية الرقمية مشغالت وسائط محمولة 

سماعات االذن السماعات بجميع اشكالها سماعات الراس سماعات الراس الموسيقية 

 والترد ضمن فئات اخرى 1وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0311331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -ال تى دى   -وان تشاو شينغ شيو تيكنولوجى )شيينزين( كو 

 محدودة صينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شيشيانغ ستريت   -ن افينيو باوا - 2090نمبر  -جيازهاونا كرياتف بيلدينج  -  603

 الصين  -شينزين   -باوان ديست 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

أغشية  -كبائن لمكبرات الصوت  -صناديق نغم )موسيقية( مسجالت شريطية  - 1الفئة 

 -اجهزة استقبال الصوت والفيديو  -اشرطة تسجيل الصوت  -)صوتية( مكبرات صوت 

اجهزة تشغيل  -قارنات صوتية  -ميكروفونات  -ية( ميغافونات )مضحمات صوت

مشغالت  -مشغالت االقراص الفيديوية الرقمية  -سماعات الراس  -االقراص المدمجة 

 -سماعات الرأس  -السماعات بجميع اشكالها  -سماعات االذن  -وسائط محمولة 

ترد ضمن فئات وال  1سماعات الرأس الموسيقية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 

 اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -فرد -السيد وى تشينغ تشيوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مقاطعة قوانغدونغ حديقة تشيانخوبان قرية هوادونغ دونغ بلدة دابا مدينة بونينغ  63رقم 

 / الصين 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الغطاء الواقي للهواتف الذكية، غطاء واقي ضد المياه للهواتف الذكية، جرابات  - 1الفئة 

للهواتف الذكية، حامل للهواتف الذكية و الكاميرات الخد الصور السيلفي، الهواتف 

وتر المحمول، أطواق للهواتف النقالة، الذكية، مناصب وقواعد وحوامل ألجهزة الكمبي

عصا السلفي، شاحن بطارية الهاتف المحمول، شاشات واقية للهواتف المحمولة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 1)سكرينة( وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة رقم 
 

133333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0311231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الكون, انك شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرايبورغ, سويسرا 930  9  -,سى اتش6رو لويس _دى أفرى 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

زاء وبرامج الكمبيوتر لالستخدام فى اخد ,معالجه ,تسجيل , تخزين وارسال اج - 1الفئة 

القياسات البصريه .اجزاء و برامج الكمبيوتر لالستخدام فى التشخصيات البصريه 

,جميع المنتجات السابق ذكرها لالستخدام فى مجاالت طب العيون والبصريات. بالفئه 

 1رقم 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0311111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 12093نيا وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفور

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ الحواسيب  - 1الفئة 

المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية 

لة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقا

لنقل الصوت والبيانات والصور والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط 

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

المكالمات الهاتفية  تسمح بالدخول الى االنترنت ومن اجل ارسال واستالم وتخزين

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة 

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

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

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

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

التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس والحواسيب واألجهزة 

حقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون ومشغالت الصوت الطرفية المل

والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية 

ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ 

الطرفية للحواسيب والهواتف النقالة  األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة

واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 

والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 

زة ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة للبس؛ األجه

الطرفية القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية 

النقالة والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة قياس 

جيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات المسافة؛ أجهزة تس

الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات 

رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

ية وأجهزة التلفزيون واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذك
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ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ النظارات الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ 

النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج البصريات؛ المنتجات 

البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ شاشات عرض 

اتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية للحواسيب وأجهزة اله

القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون ومشغالت وسجالت 

الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

؛ أجهزة تسجيل ونسخ والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة

الصوت؛ مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة 

تضخيم واستقبال الصوت؛ أجهزة الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل 

والتعرف على الصوت؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة 

تلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات ال

إرسال واستقبال الراديو؛ األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات 

المالحية؛ أجهزة تحّكم للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

ة والنظارات الذكية ومشغالت واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكي

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم 

وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة القابلة للبس 

ية للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترون

القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو 

وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية 

المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ بطاقات 

طاقات؛ األجهزة الطرفية المستخدمة في الدفع االلكتروني االئتمان المشفرة وقارئات الب

ونقاط المعامالت؛ بطاقات االئتمان المشفرة وقارئات البطاقات؛ األجهزة الطرفية 

المستخدمة في الدفع االلكتروني ونقاط المعامالت؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ 

شحن ومساند وصل األجهزة أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة ال

ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة المنتجات 

السابقة واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة 

لساعات الذكية واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس وا

والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت 

والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب االغطية الخارجية والحقائب 

والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة 

ية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية االلكترونية الرقم

والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت 

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

رات االلكترونية؛ األجهزة اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفك

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

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

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

لمقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح ا

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

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

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

الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 
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اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 

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

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

على الصوت للتحكم بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني 

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

ة(؛ شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة وانظمة تكييف الهواء الحرار

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

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

ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة اجهزة وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار 

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

باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية والكترونية ألبواب 

 1المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -:              االشتراطات
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ابل انك شركه محدودة المسؤوليه قائمه ومنظمه بموجب القوانين المرعيه في كاليفورنيا 

 تحدة االمريكيه , الواليات الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 12093وان ابل بارك واى ،كوبرتينو ، كاليفورنيا 

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات الحاسوبيه وتحديدا البرمجيات الحاسوبيه الدخال البيانات  - 1الفئة 

جيات الحاسوبيه الدخال البيانات باستخدام والبرمجيات الدخال النصوص والبرم

الشاشات العامله باللمس والبرمجيات الحاسوبيه الدخال االستباقي او التصحيحي 

للنصوص والبرمجيات الحاسوبيه للتعرف علي االيماء والبرمجيات الحاسوبيه الدخال 

رمجيات البيانات بناء علي االيماء والبرمجيات الحاسوبيه لالستباق السياقي والب

الحاسوبيه لمعالجه اللغه الطبيعيه وبرمجيات التطبيقات الحاسوبيه لألجهزة النقاله 

 والحواسيب اللوحيه 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 12093وان ابل بارك واى ، كوبرتينو ، كاليفورنيا  

 1 : المةــــــعات الـــفئ
 

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب اللوحية؛  - 1الفئة 

األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ 

الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 

ويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال والمحت

الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت 

ومن أجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من 

بي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس البيانات الرقمية؛ العتاد الحاسو

التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن أجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ 

قابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات الخواتم الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات ال

قياس[؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من 

اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 

الذكية بالحواسيب واألجهزة النقالة والهواتف النقالة والساعات الذكية والنظارات 

واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب 

الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض السينمائية المنزلية 

وأنظمة الترفيه المنزلية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 

و والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة المحتويات الصوتية ومحتويات الفيدي

مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية 

للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 

اعات الرأس وأجهزة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسم

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية 
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القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس 

تلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة وأجهزة ال

المطابقة والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة 

قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات 

لى الرأس وسماعات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض وأجهزة عرض مثبتة ع

رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 

وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات عرض والنظارات 

تحكم والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز واالفتراضي؛ النظارات الواقية وأدوات ال

الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج النظارات؛ 

المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 

ت الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرا

ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت 

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

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

أس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات سماعات الر

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

البينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً 

وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن بعد لوحات التحكم اإللكترونية وشاشات المراقبة 

ومحطات اإلرساء وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ 

األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة 

اسيب للمركبات ]مجهزة بحواسيب على متنها[؛ أجهزة تحّكم عن بعد للتحكم بالحو

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت 

ية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائ

القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات 

الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت 

وأجهزة التضخيم الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت 

وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ 

شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 

واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء 

كترونية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة والمهايئات الكهربائية واإلل

والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية 

النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 

الفيديو وأجهزة التلفزيون األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت و

وعلب الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ الواجهات البينية للحواسيب والشاشات 

الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 

للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات 

الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية 

ساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس القابلة للّبس وال

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية 

الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ والُجلب واألحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 

زة االلكترونية القابلة للبس والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واالجه

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 

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

بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ 

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

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

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

عالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات ]الشرائح الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإل

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

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

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

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

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

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

عد؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات ب

تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية 

الشخصية؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة 

هوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والت

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

الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة 

الكربون؛ الثيرموستات  اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول اوكسيد

)منظمات الحرارة(؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية 

 1وااللكترونية؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية بالفئة 
 

178311العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريموت جيمز انك  شركة متحده امريكيه تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  10063ويست اوليمبيك بوليفارد  لوس انجلوس كاليفورنيا  91333

 االمريكية

 1 : المةــــــلعات اـــفئ
 

مكبرات الصوت؛ فأرات الحواسيب؛ برامج الحاسوب المستخدمة في تعقّب  - 1الفئة 

حالة العديد من المستخدمين لخدمات األلعاب التفاعلية عبر اإلنترنت ولربط العبي 

األلعاب اإللكترونية مع العبين آخرين من كافة مراحل المهارات؛ برمجيات الواقع 

عزز القابل للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الهواتف النقالة االفتراض الم

القابلة للتحميل؛ المدونات الصوتية القابلة للتحميل في مجال الرياضة الرقمية أو ألعاب 

الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ برمجيات 

تراضي القابلة للتحميل للعب ألعاب الفيديو؛ السماعات الموضوعة ألعاب الواقع االف

بداخل األذن؛ النظارات الطبية؛ سماعات الرأس؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية متعددة 

الوسائط؛ مساند فأرات الحاسوب؛ برمجيات الواقع المعزز المسّجلة للعب ألعاب الفيديو؛ 

للعب ألعاب الفيديو؛ النظارات الشمسية؛ أشرطة برمجيات الواقع االفتراضي المسّجلة 

ألعاب الفيديو؛ أقراص ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب الفيديو 

واإلرشادات بشكلها اإللكتروني المباعة كوحدة واحدة؛ برمجبات ألعاب الفيديو القابلة 

 دون غيرها 1ية. فئة للتحميل عبر شبكات الحاسوب العالمية واألجهزة الالسلك
 

----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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -اكسبريس لوك اندستربال )شينزين( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيكينج  -باوتونج ساوث روود   -  11فاكتورى نمبر  9نمبر  -اس تى فلوور   9

قوانغدونج   -شينزين سيتى  -لونغقانغ ديستركت   -يوانشان ستريت   -كوميونتى 

 الصين    -بروفينس 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ص القيديوية مشغالت االقرا -مستقبالت سمعيه وبصريه  -اجهزه تليفزيون  - 1الفئة 

 -لوحات اعالنات الكترونيه  -شاشات فيديو  -مشغالت وسائط محموله  -الرقميه 

شاشات  -ابواق للمكبرات الصوتيه  -اجهزه تحكم عن بعد  -اطارات الصور الرقميه 

وال ترد ضمن فئات  1عرض ) اجزاء كمبيوتر ( وجميع هذة المنتجات وارده بالفئه 

 اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ديجيتال هاب لتشغيل المواقع االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة -مجمع الجيزة للصناعات الصغيرة  -الدور الثانى فوق االرضى   - 99وحدة

 الجيزة -اكتوبر   6محور خدمى اول   -الصناعية الثالثة  

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الموبايل ابليكيشن الوارد بالفئه رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية متحدة تالفت فى والية مينيسوتا الواليات  -دز ن انك  تارجت بران

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  22303، مينيابوليس ، مينيسوتا  3962 -نيكوليت مول ، تى بى اس  9000

 المتحدة تاالمريكية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

وت؛ موصالت ومحوالت التزويد بالطاقة لالستخدام مع األجهزة مكبرات الص - 1الفئة 

اإللكترونية المحمولة؛ الحافظات واألغطية واألفالم البالستيكية المجهزة المعروفة باسم 

أغطية الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية العاملة باللمس وأجهزة الحوسبة المحمولة 

حقائب الحمل وحقائب اليد والجزادين وحقائب  باليد ولوحات المفاتيح؛ أجهزة التلفاز؛

الظهر وحقائب الحمل المعدة خصيصا لحمل وشحن األجهزة اإللكترونية المحمولة 

والحواسيب اللوحية العاملة باللمس وأجهزة  3وتحديدا: الهواتف النقالة ومشغالت إم بيه 

الكمبيوتر المحمولة الحوسبة المحمولة باليد و اكسسوارتها؛ الواقيات الحافظة ألجهزة 

واألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ الحقائب المخصصة للحواسيب الشخصية المحمولة؛ 

واقيات شاشات العرض؛ حافظات الهاتف المحمول التي تضم البطاريات القابلة إلعادة 

الشحن؛ البطاريات وشواحن البطاريات؛ حقائب الحمل والحافظات والعلب الواقية 

تقدم موصالت تزويد الطاقة والمحوالت ومكبرات الصوت وأجهزة والحامالت التي 

شحن البطاريات المعدة خصيصا لالستخدام مع األجهزة اإةلكترونية المحمولة يدويا 

والحواسيب اللوحية العاملة باللمس وأجهزة  3وتحديدا: الهواتف ومشغالت إم بيه 

لة؛ شواحن بطاريات الهواتف الحوسبة المحمولة باليد؛ أشرطة واغطية الهواتف المحمو

النقالة؛ السماعات الالسلكية؛ مكبرات الصوت؛ سماعات األذن وسماعات الرأس؛ آالت 

 3التصوير؛ أجهزة المذياع؛ الحماالت أحادية القوائم للهواتف النقالة ومشغالت إم بيه 

راع والحواسيب اللوحية العاملة باللمس وأجهزة الحوسبة المحمولة باليد؛ عصبات الذ

المهيأة خصيصا لألجهزة اإللكترونية الشخصية وتحديدا: الهواتف النقالة ومشغالت إم 

؛ كابالت يو اس بي ومشغالت فالشات التخزين؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ 3بيه 

قشط وربطات ساعات اليد الذكية؛ أجهزة الحاسوب؛ الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية 

ة؛ طابعات الصور والوثائق المحمولة؛ أجهزة تشغيل األسطوانات؛ المحمولة الشخصي

الكاسيتات ومشغالت األقراص المضغوطة؛ أجهزة تكبير الصوت؛ أغطية المنافذ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

الكهربائية؛ عدسات الهواتف الخلوية والمشابك والحماالت؛ أجهزة العرض المحمولة؛ 

س وأجهزة التحكم سماعات الرأس للواقع االفتراضي والنظارات وسماعات الرأ

المحمولة؛ شواحن يو اس بي الجدارية والمنافذ والمحوالت والمقابس؛ إطارات الصور 

 الرقمية؛ النظارات الطبية؛ النظارات الشمسية؛ علب النظارات والنظارات الشمسية.

 ( دون غيرهـــــــــــــا 1الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

منح الطالب حق اسبقية  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  مصرية  -  L. BEL.Dدي ميديا االعالميه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -أكتوبر  6مدينة  -ة الحرة االعالمية المنطق

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0313601 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد السيد متولي كامل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ  -ش بن هشام العزبه الجديده ثان كفر الشيخ   90

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1لوارد بالفئه الريسيفر ا - 1الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -دايز انك  3

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -  10120كاليفورنيا  -هاوثورن  -جاك نورثروب افى  3209 - 1329سويت # فى 

 الواليات المتحده االمريكيه 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

قارنات صوتية، أجهزة إنذار صوتية، كواشف قطع النقد المزيفة، قارئات  - 1الفئة 

اقات االئتمان، شيفرات األعمدة، بطاريات، كبالت كهربائية، كاميرات، اجهزة قرائة بط

أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، رقائق بطاقات االئتمان، برامج ألعاب كمبيوتر، 

ذاكرة الكمبيوتر)الرامات(، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر، وصالت 

للخطوط الكهربائية، محّوالت، كواشف قطع النقد المقلدة ]المزيفة[، ملفات موسيقية 

فات الكهربائية، مفاتيح كهربائية، ملفات حث ]كهربائية[، اسالك قابلة للتنزيل، مل

كهربائية، أجهزة تحليل كهربائي، طفايات الحريق، أجهزة إطفاء الحريق، أنظمة تحديد 

[، اقطاب معزولة تستخدم للتوصيل الكهربائى، أطقم غير يدوية SPGالمواقع العالمية ]

لياف توصيل الضوء ]ألياف بصرية[، للهواتف، أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر، أ

ريموتات التحكم عن بعد في درجة الحرارة والهواء الخاصة بالتكييفات، أجهزة قياس، 

دلو قياس )ادوات قياس(، اكواب قياس )ادوات قياس(، أواني قياس زجاجية، مساطر 

]أدوات قياس[، أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[، ألياف بصرية، عدادات 

لخطى، أجهزة رسم خطوط بيانية، حاسبات جيب، أضواء وّماضة ]إشارات ا

من اجل السالمة، دارات مطبوعة، مقّومات، مالبس واقية ومضية  DELضوئية[

وعاكسة )الغراض السالمة(، اجهزة التحكم عن بعد للراديو والتليفزيون واالستريو، 

لأللعاب الرياضية، خوذ  ريوستات )ناظمات التيار(، نظارات واقية، نظارات واقية

واقية، موازين)ادوات قياس(، شبه موصالت خاصة بالذاكرة، شبه موصالت، أجهزة 

إنذار صوتية، أجهزة ستيريوسكوب )منظار مجسم(، أجهزة القياس واالختبار والفحص 

الفنية وأدوات القياس واالختبار والتحقق من درجة الحرارة والضغط والكمية وتركيز 

، إشارات BGUائل، أسالك تلغرافات، أسالك هواتف، محوالت، كابالت الغاز والسو

مضيئة أو آلية للمركبات )اشارات المرور(، مشغالت اقراص الفيديو الخاص بالصور 

 1الكرتونية المتحركة، شاشات فيديو، هواتف فيديو وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

  1وال ترد ضمن فئات اخرى والوارد بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الجمهورية لتجارة المواسير واالستانلس  -عبد الهادى عبد الهادى سند وشريكة 

 توصيه بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ  61/ 3القطعة  -مول اسواق الجمهورية  - 9برج  -لوى الدور االرضى الع - 32محل 

 الجيزة -اكتوبر  6المحور المركزى مدينة  -

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

ىعلى حد Gجى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 غوغل ال ال سي شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 13033امفيثيتر باركواى ماونتين فيو كاليفورنيا  9600

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات تطوير برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لخلق تطبيقات برامج الهاتف  - 1الفئة 

 دون غيرها 1النقال والواردة بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -بكين بايتيدانس نيتورك تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شيشينغ روود  -  30نمبر   -بيلدينج  3نمبر  -/ اف  - 1- 0032  -رووم بي 

 الصين  -بي .ار   -بيكين  900039 -شيجينغشان ديستريكت 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة المستخدمة في اعمال البحث العلمي والمسح والكشف واالختبار  - 1الفئة 

والتفتيش، برامج الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر والملحقات المخصصة لها، برامج 

الكمبيوتر واالجهزة المحمولة القابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر مخصصة لتحليل البيانات، 

جهزة الخاصة بتخزين البيانات وإدارة البيانات برامج مخصصة للكمبيوتر واأل

واستخراج البيانات ورصد البيانات وتحسين البيانات واالحتفاظ بالبيانات والتحليالت 

المتقدمة وبيانات وتحليالت التسويق، أجهزة وبرامج خاصة بالكمبيوتر اللتقاط وتخزين 

الكمبيوتر الخاصة بتحليل وتحليل وإدارة البيانات عبر منصات بيانات متعددة، برامج 

البيانات مخصصة للشركات لتحليل وتحسين االداء داخل الشركة، تطبيقات وبرامج 

الكمبيوتر الخاصة باالعالن والتسويق، برامج كمبيوتر خاصة بجمع وتحليل البيانات 

وال ترد ضمن فئات  1واستطالع اراء الجمهور وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -المحور المركزى مدينة السادس من اكتوبر  92/  3موقع قسم 

 1 : المةــــــت العاـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

كال على حدة FNIO  XELFاالشتراطات        :      التنازل عن فليكس كوينز 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ر لالتصاالت فودافون مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  92/  3الموقع رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

ى العالمة كال على حدى االشتراطات        :      التنازل عن مقطع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -ن اكتوبر مدينة السادس م -ج المحور المركزى  92/  3الموقع رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -ج المحور المركزى مدينة السادس من اكتوبر  92/  3موقع قسم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

 188التنازل عن فليكس  -113831االشتراطات        :      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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169عدد 

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تى دي  -زهيجيانغ يوتاي  هايتيك كميكال كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويتشينغ ديستريكت شاوكسينغ ’ رنمين ايست رود 9391رقم ’ يوز بيلدينغ  -ملتيبل 

 زهيجيانغ بروفينس ’ سيتى 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برمجيات  -برمجيات كمبيوتر مسجله  -اجهزة معالجه البيانات  - 1الفئة 

برامج  -منصات برمجيات كمبيوتر مسجله او قابله للتنزيل  -كمبيوتر قابله للتنزيل 

اجهزة  -س الضوء مقايي -اجهزة وادوات بصريه  -مصابيح بصريه  -كمبيوتر مسجله 

 1مقاييس الواردة بالفئة رقم  -وادوات لمجاالت الكيمياء 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تى دي  -زهيجيانغ يوتاي هايتيك كميكال كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويتشينغ ديستريكت شاوكسينغ ’ رنمين ايست رود 9391رقم ’ يوز بيلدينغ  -ملتيبل 

 بروفينس  -زهيجيانغ  ’ سيتى 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برمجيات  -برمجيات كمبيوتر مسجله  -اجهزة معالجه البيانات  - 1الفئة 

برامج  -له او قابله للتنزيل منصات برمجيات كمبيوتر مسج -كمبيوتر قابله للتنزيل 

اجهزة  -مقاييس الضوء  -اجهزة وادوات بصريه  -مصابيح بصريه  -كمبيوتر مسجله 

 1مقاييس الواردة بالفئة رقم  -وادوات لمجاالت الكيمياء 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/1091 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 روميت ليمتد شركة كندية  ذات مسئوليه محدوده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1في  1دبليو  3في دي ميسيساغا اونتاريو كندا ال 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه قياس)عدادات الغاز (والمعدات واالجهزه المتعلقه بصناعه اجهزه قياس  - 1الفئة 

 دون غيرها 1في مرافق ومنشات الغاز الصناعيه فئة عدادات الغاز 
 

----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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدوده -شركة كندية -روميت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1في  1دبليو  3في دي ميسيساغا اونتاريو كندا ال 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه قياس عدادات الغاز والمعدات واالجهزه المتعلقه بصناعه اجهزه قياس  - 1الفئة 

 دون غيرها 1عدادات الغاز في مرافق ومنشات الغاز الصناعيه فئة 
 

خاص على االلوان االشتراطات        :      منح حق
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -انك   -ديبوي سنثيز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ارسو  آى إن الواليات المتحدة و -  36219انديانا  -وارسو  -أورثوبادك درايف  300

36219 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات متنقلة تستخدم من قبل مرضى جراحة تقويم العظام قبل الجراحة  - 1الفئة 

وبعدها؛ تطبيقات متنقلة تتيح لمقدمي الرعاية الصحية التعامل مع مرضى جراحة تقويم 

اسوب ونظم البرمجيات العظام وتقسيمهم ومراقبتهم قبل الجراحة وبعدها؛ أجهزة الح

التي تحتوي على سير عمل الجراحية الرقمية الستخدامها في جراحة تقويم العظام؛ 

أجهزة كمبيوتر ونظم برمجيات تستخدم في جراحة تقويم العظام لتوثيق معلومات 

المرضى أو االحداث المتعلقة بجراحة تقويم العظام ولتقديم حلول التدريب لجراحة تقويم 

 1فئة العظام بال
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ج  المحور المركزى  92/3الموقع رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0316261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  92/3الموقع رقم  

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ع المنتجات الواردة بالفئه جمي - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين شركة ذات مسئوليه محدود  -فينى اندستريال كو ال تى دى 

 الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جينلونغو اندسترى ريجان بيبى دستركه تشونغتشينج  الصين 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

" فرجارات قياس منزلقة ، أسالك كهربائية، المجسات، منظمات الفلطية  - 1الفئة 

ستخدام الشخصي، خوذ واقية، سماعات للمركبات، أجهزة واقية من الحوادث لال

الرأس، أجهزة كهربائية لمنع السرقة، نظارات ]بصرية[، أدوات قياس كهربائية، 

بطاريات كهربائية للمركبات، صناديق بطاريات، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، 

 هواتف خليوية، خوذ واقية لأللعاب الرياضية"
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0313303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -دنغجوان كوشن الكترونيكس كو.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سانجيانغ اندستريال زوون ، هينغلى تاون ، دنغجوان ، قوانغدونغ ، الصين  32نمبر 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

سماعات الرأس، فأرة ]معدات معالجة بيانات[، لبادات الفأرة، أقراص عاكسة  - 1الفئة 

تلبس للوقاية من حوادث المرور، أقراص مدمجة ]لذاكرة القراءة فقط[، سماعات الواقع 

االفتراضي، ميكروفونات، كاميرات فيديو، اجهزة ضبط الصوت ]جهاز الصوت[، 

ات اجهزة الصوت، بطاريات قابلة للشحن، عدادات الخطى، مكبرات الصوت، ملحق

عدسات مضخمة، مستقبالت سمعية وبصرية، اغطية مخصصة للوحات المفاتيح 

)اكسسوارات كمبيوتر(، كبائن لمكبرات الصوت، سماعات السلكية وجميع هذة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 1المنتجات واردة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امازون تكنولوجيز , انك. شركه امريكيه مؤسسه طبقا لقوانين واليه نيفادا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمريكية,الواليات المتحدة  11901تيرى افنيو ان ,سياتل ,واشنطن  390

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب ؛ برامج الحاسوب لتشغيل وتركيب وفحص وتشخيص وادارة  - 1الفئة 

معدات االتصاالت عن بعد؛ برامج الحاسوب للوصول الى االتصال عبر النطاق 

العريض البرودباند والالسلكي وغيرها من شبكات االتصاالت عن بعد؛ برامج 

الرسال الصوت والبيانات والرسومات والصوتيات والفيديو بواسطة  الحاسوب

االتصاالت عبر النطاق العريض والشبكات الالسلكية؛ معدات االتصاالت عبر النطاق 

العريض وبالتحديد االتصاالت عن بعد للمحطات االساسية للشبكات الالسلكية وتطبيقات 

 دون غيرها  1ت الالسلكية والواردة بالفئه االتصاالت؛ االنتينا الهوائية لمعدات االتصاال
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -المهندس لالستيراد والتصدير  -اشرف ابراهيم محمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق الجيش قسم سيدى جابر االسكندريه  961

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

كال  EXB   PNIالتنازل عن توب كابل  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 92شقة  -الدور الثالث   -ش السودان  303

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة كينج لالدوات الكهربائية ولوحات التوزيع   -ماجد احمد محمد وشركاه  

 شركة توصيه بسيطه  -كهربيائية ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميت نما شارع الطريق البيطي ملك الشركاء مركز قليوب القليوبيه 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك  - 1الفئة 

هرباء والشاسيه والسداده واالجهزه واالدوات الكهربائيه الكهرباء و اوشاش مفاتيح الك

  1لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقه الكهربائيه الوارده بالفئه 
 

321711العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363133 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

11/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه  مساهمة امريكية تألفت  فى   -جونسون اند جونسون سيرجيكال فيجن ،انك 

 والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  11302 - 3133كاليفورنيا   -، سانتا انا  -ايست سانت اندرو بليس  9300

 ده االمريكيه المتح

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها وخاصة اجهزة ادخال العدسات 90اجهزه طبية بالفئة  - 90الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  - اى جى سى للصناعات التكنولوجيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -القصر العينى  -ش المواردى  36

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90الوارده بالفئه  Y RDXاجهزه اشعه  -المستلزمات الطبيه  - 90الفئة 
 

التنازل عن ميجا ) -حه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموض

ndts  ( و راي )osf  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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 مصر الجديدة  -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  -ش المسلة  1

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

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

138711العالمة رقم 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -يونيتد بارتنرز ميديكال جروب  -مى خيرى السيد وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  90ة مجاور 903عمارة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90مستلزمات طبية بالفئة  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316320 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -يونيتد بارتنرز ميديكال جروب  -مى خيرى السيد عبد التواب وشريكتها 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  90/ مجاورة  903عمارة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90ية بالفئة مستلزمات طب - 90الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316321 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -يونيتد بارتنرز ميديكال جروب  -مى خيرى السيد  وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  90مجاورة  903عمارة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90مستلزمات طبية الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0316323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -يونيتد بارتنرز ميديكال جروب  -مى خيرى السيد  وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  90مجاورة  903عمارة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90مستلزمات طبية بالفئة  - 90الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -ونيتد بارتنرز ميديكال جروب ي -مى خيرى السيد  وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  90مجاورة  903عمارة 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90مستلزمات طبية بالفئة  - 90الفئة 
 

مجموعها االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مصرية وفقا  -ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه " ايفا فارما "  

 9111لسنة  12والقانون رقم  9113لسنة  1الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصورية  936

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

 90جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 90الفئة 
 

مرتبطة مع العالمة رقم  العالمة -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

وغيرها  318123
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة ومنظمة تحت قوانين تايوان -باتنت وايد انترناشيونال كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اس تي ار دي. ، كسينكسينغ ديست. ، كاوهسيونغ  9، زهونغشان 93، نمبر. 91-اف  1

 ، تايوان ) جمهورية الصين( 100سيتى 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تخدير، اقنعة تخدير ، ادوات لغسل تجاويف الجسم ، زرع   - 90الفئة 

وماتى ، صفيحة العظم ، اصطناعى لالستخدام الجراحى ، نظام التحكم فى الحقن االوت

جهاز النداء االلى للتسريب ، انابيب القسطرة ، انابيب تصريف لغايات طبية ، مالقط ، 

اجهزة اعطاء الدواء التى يمكن زراعتها تحت الجلد ، محاقن لغايات طبية ، اجهزة 

طبية ، االدوات الطبية ، مرواء االنف ، مضخات لغايات طبية ، اجهزة اشعة لغايات 

 90ة ، المشابك الجراحية ، محاقن ، اجهزة وادوات للتبول والواردة بالفئة طبي
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -شركة جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  01133سون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى ون جون

 االمريكية 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

بخاصة ادوات وصح من اجل وضع ورش موانع التسرب من  -ادوات طبيه - 90الفئة 

 دون غيرها 90الليفين 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0316363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -انك   -ديبوي سنثيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وارسو  آى إن  -الواليات المتحدة  - 36219انديانا  -وارسو  -أورثوبادك درايف  300

36219 

 90 : مةالــــــات العـــفئ
 

روبوتات جراحية؛ أجهزة اآللية الستخدامها من قبل ممارس ي الرعاية  - 90الفئة 

الصحية في العمليات الجراحية؛ أجهزة وأدوات طبية وجراحية الستخدامها في جراحة 

تقويم العظام؛ رقع جراحية مكونة من مواد اصطناعية؛ أجهزة وبرمجيات تحديد المواقع 

وحدة لذلك؛ األجهزة الطبية وبخاصة األنظمة اآللية الجراحية التي الجراحية المقدمة ك

تتكون من أذرع آلية جراحية ومجسات وكاميرات وأدوات جراحية وبرمجيات لإلدارة 

التشغيلية لألنظمة وشاشات الفيديو وأجهزة وأدوات تحديد الموقع والمالحة، أدوات 

عد لألذرع اآللية والشاشات التي تعمل تحكم إلكترونية، قواعد للكاميرات المالحية وقوا

باللمس، ، البصرية وأجهزة العرض والتسجيل البصري ْ وحدات العرض جميعها تباع 

كوحدة؛ األجهزة الطبية على شكل مجسات لمراقبة المرض ى قبل أو أثناء أو بعد 

جراحة تقويم العظام؛ أجهزة طبية تدمج الواقع االفتراض ي أو الواق ع المعزز 

ستخد ا ام من قبل ممارس ي الرعاية الصحية في العمليات الجراحية وإشراك لال

المريض أو إعادة تأهيل المريض؛ أنظمة التصور الطبي لالستخدام في جرحة تقويم 

العظام وبخاصة ، تتألف من أجهزة الكمبيوتر والشاشات وملحقات معدات معالجة 

جراحية نظام مالحة جراحي يتكون  الفيديو وإدارة الصور وبرمجيات التشغيل؛ معدات

 من

وبالتحديد األدوات والمعدات ، أجهزة تتبع أو مجسات أو مؤشرات لتوفير معلومات 

حول تشريح المريض؛ أدوات طبية وجراحية يدوية الستخدامها مع نظام المالحة 

الجراحي الجراحية التي يمكن تتبعها؛ األجهزة الطبية لتحليل الحركي؛ نظام الجهاز 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

لطبي الذي يتألف من أجهزة الكمبيوتر ونظم البرمجيات تحتوي على سير عمل ا

الجراحية الرقمية الستخدامها في جراحة تقويم العظام؛ نظام األجهزة الطبية، وبخاصة 

أجهزة كمبيوتر ونظم برمجيات لالستخدام في جراحة تقويم العظام لتوثيق معلومات 

تقويم العظ وبخاصة نظام التحديد والتصور المرض ى أو األحداث المتعلقة بجراحة 

الجراحي الستخدامه ، ام ولتقديم حلول التدريب لجراحة تقويم العظام؛ أجهزة طبية أثناء 

جراحة تقويم العظام يتألف من لبادات تخطيط القلب ومؤشرات تحديد المواقع وتطبيق 

ها تباع كوحدة و برمجيات قابل للتنزيل وهاتف محمول وعلب للهاتف المحمول , جميع

  90تستخدم لجمع بيانات المريض و نقلها أثناء جراحة تقويم العظام بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/1091 

 :التسجيل البإسم ط
 

 انك ، شركة موسسة طبقا لقوانين سويسرا  -الكون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرايبورغ ، سويسرا 9309  -، سى اتش  6دى أفرى  -رو لويس 

 90 : المةــــــات العـــفئ
 

عدسات بديله تزرع جراحيا بالفئة  -اجهزة ومعدات طبيه وجراحيه للعيون  - 90الفئة 

  90رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا  -ال جى الكترونكس انك 

 الجنوبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو سيول  جمهورية كوريا الجنوبية -نجبو دايرو ، يونجديو -، ييوى 911

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

مكيفات الهواء ، اجهزة هواء ساخن ، اجهزة ترطيب ، اجهزة ازالة   - 99الفئة 

الرطوبة لالستخدام المنزلى ، مواقد )افران( كهربائية ، اجهزة تنقية مياة لالغراض 

ايونية( لالغراض المنزلية ، اجهزة تنقية مياة المنزلية ، مؤينات مياة )اجهزة تقطير 

باستخدام مرشحات غشائية )ممبرين( ، اجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية 

)للتسخين( ، منظفات هواء )اجهزة تنقية الهواء( اجهزة تهوية )تكييف الهواء( للتدفئة ، 

افران( غاز ، افران مصابيح اضاءة بتقنية الصمامات الثنائية للضوء )ليد( ، مواقد )

مطبخ كهربائية ، اجهزة ومعدات طهو ، ثالجات كهربائية ، مجففات مالبس كهربائية ، 

االت ادارة المالبس لتجفيف المالبس )كهربائيا( لالغراض المنزلية ، االت ادارة 

المالبس كهربائيا مزودة بوظائف ازالة الروائح الكريهة ، تعقيم وتبخير المالبس 

يم وتنظيف المالبس بالبخار( لالغراض المنزلية ، االت تجفيف المالبس )اجهزة تعق

كهربائيا مزودة بوظائف تعقيم المالبس وازالة الروائح الكريهة وجعل المالبس مقاومة 

 99للتجعيد )الكرمشة( لالغراض المنزلية ، افران ميكروويف 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هوم الدولية  -عوض مسعد عوض وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  32

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -ايمن محمد كامل حسن  -شركة السعودية لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة اسوان  -السيد عبد الكريم  شارع الغازات بجوار مسجد السالم بملك/ محمد عبد

 اسوان

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع اجهزة التكييف والتكييف المركزى )الفريون والصحراوى(  - 99الفئة 

مكيفات هواء ، اجهزة تدار بالهواء الساخن ، اجهزة ترطيب ، اجهزة  -ومستلزماتها 

تنقية مياة اجهزة مؤينات مياة ، اجهزة فالتر ترطيب ، اجهزة ازالة الرطوبة ، اجهزة 

غشائية )ممبرين( لتنقية المياة ، مجمعات اجهزة تنقية هواء ، اجهزة تهوية مبردات 

المياة ، الثالجات فالتر المياة ومستلزماتها الدفايات الكهربائية والفريزرات واالفران 

النارة والتدفئة وتوليد البخار اجهزة ا -والثالجات والمواقد وجميع االجهزة الكهربائية 

والطهى والتبريد وتوزيع المياة والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران 

البوتاجازات بكافة احجامها وبوتاجازات البلت ان ومسطحات البوتاجاز والمسطحات 

 الكهربائية والتى تعمل بالغاز والسخانات الكهربائية وسخانات الغاز البترولى والغاز

الطبيعى والشوايات الكهربائية والعادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية 

والتى تعمل بالزيت والثالجات والديب فريزر وقالية الزيت والمرواح الكهربائية 

والعادية وفالتر المياة وفالتر الهواء الهواء وترموستات الثالجة واجهزة التكييف 

بائى والغالية والبراد الكهربائى ومجففات الشعر الكهربائية ولوازمها والسيشوار الكهر

والتوستر وافران الخبيز وافران الميكروييف وكشافات االضاءة وكشافات الشحن 

واالسبوتات واالباجورات ومبرادات الثلج وماكينات مكعبات الثلج وجميع االجهزة 

 دون غيرها 99الكهربائية بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -    االشتراطات        :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

92 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -ايمن محمد كامل حسن  -شركة السعودية لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة اسوان  -شارع الغازات بجوار مسجد السالم بملك/ محمد عبد السيد عبد الكريم 

 اسوان

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع اجهزة التكييف والتكييف المركزى )الفريون والصحراوى(  - 99الفئة 

اجهزة ترطيب ، اجهزة مكيفات هواء ، اجهزة تدار بالهواء الساخن ،  -ومستلزماتها 

ترطيب ، اجهزة ازالة الرطوبة ، اجهزة تنقية مياة اجهزة مؤينات مياة ، اجهزة فالتر 

غشائية )ممبرين( لتنقية المياة ، مجمعات اجهزة تنقية هواء ، اجهزة تهوية مبردات 

ان المياة ، الثالجات فالتر المياة ومستلزماتها الدفايات الكهربائية والفريزرات واالفر

اجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار  -والثالجات والمواقد وجميع االجهزة الكهربائية 

والطهى والتبريد وتوزيع المياة والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران 

البوتاجازات بكافة احجامها وبوتاجازات البلت ان ومسطحات البوتاجاز والمسطحات 

الغاز والسخانات الكهربائية وسخانات الغاز البترولى والغاز الكهربائية والتى تعمل ب

الطبيعى والشوايات الكهربائية والعادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية 

والتى تعمل بالزيت والثالجات والديب فريزر وقالية الزيت والمرواح الكهربائية 

ترموستات الثالجة واجهزة التكييف والعادية وفالتر المياة وفالتر الهواء الهواء و

ولوازمها والسيشوار الكهربائى والغالية والبراد الكهربائى ومجففات الشعر الكهربائية 

والتوستر وافران الخبيز وافران الميكروييف وكشافات االضاءة وكشافات الشحن 

ة واالسبوتات واالباجورات ومبرادات الثلج وماكينات مكعبات الثلج وجميع االجهز

 دون غيرها 99الكهربائية 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية --ماجد احمد محمد وشركاة 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 9ش نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  39

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم -(  nredomاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع مودرن )

وغيرها  368638
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ماجد احمد محمد وشركاة  -شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 9رقم  ش نجيب الريحانى  اسفل العقار 39

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

العالمرتبطه مع العالمه رقم  -(  cisaalcاالشتراطات        :      التنازل عن مقطع كالسيك )

وغيرها 368638
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0333393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شنت لالستثمار الصناعي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرباي 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

ئية والكشافات الكهربائية وأجهزة األنارة الكهربائية والنجف اللمبات الكهربا - 99الفئة 

 دون غيرها  99واألباليك الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0331331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات  22303، مينيا بوليس ، مينيسوتا  3962 -نيكوليت مول ، تى بى اس 9000

 المتحدة االمريكية 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 -زينه المصابيح -قواعد المصابيح-مظلالت المصابيح -تجهيزات االضاءه - 99الفئة 

تحديدا وحدات  -تجهيزات االضاءه بالطاقه الشمسيه-المصابيح الليليه الكهربائيه

وتجهيزات االضاءه الداخليه والخارجيه بالطاقه الشمسيه تجهيزات االضاءه المثبته 

 نار المتنقله. دون غيرهاتحديدا مواقد ال-مواقد النار -بالجدران 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الجمانه لتصنيع االكريليك ةالبالستيك ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر   -القاهره  - 3شقه  -النوهه الدور االول  -اتيما سانت ف -شارع فريد سميكه  901

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

احواض استحمام ) بانيو ( احواض استحمام ) بانيو ( لألستحمام النصفى  - 99الفئة 

كبائن الحمام من الزجاج او االكريليك الكابينه الجاكوزى وجميع المنتجات الوارده بالفئه 

 دون غيرها 99
 

التنازل عن البيانات التجارية على حدة -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -ة ) اكوا فرست ( العالمية لمعالجة المياه والبيئ -ربيع محمد رجب عبد العال 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -شارع التحرير  6

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99فالتر مياه الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -العالمية لمعالجة المياه والبيئة ) اكوا فرست (  -ربيع محمد رجب عبد العال 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -ش التحرير  6

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99قم فالتر مياه الواردة بالفئه ر - 99الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

100 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ى فرد -العالمية لمعالجة المياه والبيئة ) اكوا فرست (  -ربيع محمد رجب عبد العال 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -شارع التحرير  6

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99فالتر مياه الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منشية الصيرفى طريق االسكنددرية القاهرة الزراعى بملك/ احمد صبحى عطيه 

 البحيره  -ود مركز ايتاى البار  -منصور  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 (.99جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم ) - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -براوى الكوربة شركة مطاعم الش -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع ابراهيم  -ش المسلة  1

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

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

138711العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -وسام سعيد لبيب على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك عبد الرشيد عبد اللطيف السيد الشيمى  -مركز طوخ  -لرجاالت كفر ا

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99االدوات الصحية الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

104 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/03/1091 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه  -سيمنس للتكنولوجيا ش .م.م)سيمنس ش.م.م(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمنطقه القطاع الثاني بمدينه القاهره  الجديده  932المبني االداري الكائن بالقطعه رقم  

 (القاهره   uberub  932الخ 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جات الواردة بالفئة جميع منت - 99الفئة 
 

التنازل عن كلماتها كال علي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

 168828العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -حدا 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/03/1091 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة مصرية -ازورا ايجيبت لتصنيع االدوات الصحية )كيراميكا ماجنتا ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 22قطعة رقم  -العين السخنة  -شمال غرب خليج السويس  -القطاع الصناعى االول 

 عتاقة السويس 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

ية واطقم الحمامات والخالطات وجميع انواع البانيوهات ادوات صح - 99الفئة 

 99ووحدات موبيليا الحمامات بالفئة 
 

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

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/1091 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة تضامن  -الشركة العربيه للتجاره  -محمد العادلى وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البيدق الموسكي القاهرة 1

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبخاصة اجهزة االضاءة ولمبات الليد 99جميع منتجات الفئة   - 99الفئة 
 

منح لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  - االشتراطات        :     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

107 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شينهوا اليكتريك كو ال تى تة اوف قوانغدونغ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فوان اندستريال زوون ليليو شونغى فيالج شاندى ديستريكت  9-3-99بلوك نمبر 

 الصين  -فوشان سيتى 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

مصابيح  -فوانيس لالضاءه-بصيالت مصابيح -مواقد متوهجه-مصابيح  - 99الفئة 

-ت لالضاءه اجهزة ومنشأ-( drlاجهزة اضاءه بالصمامات الثنائيه للضوء) -السالمة

مصابيح مبيده للجراثيم لتنقيه الهواءبالفئة  -مشاعل اضاءه كهربائيه-اضواء للمركبات 

99 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/06/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ستيك  شركة االمين للبال -شركة محمد  يوسف جعفر  وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -منشية  البكرى   -شارع المقريزى  63

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99قواعد التواليت واالدوات الصحية والتركبيات الصحية الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -خدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باست
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفه وقائمه  -اير )اسيا( بي في تي ال تي دي -بري  

 طبقا لقوانين الهند 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند  - 990023راجبور رود ,دلهى  10

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة التحكم البيئي وهي مزيالت الرطوبة، اجهزة تجفيف راتنج البالستيك  - 99الفئة 

، مزيالت الرطوبة ، اينفولينر )اجهزة يتم التحكم فيها بالرطوبة من أجل التخزين 

ات للتحكم / الحفاظ على الرطوبة / الرطوبة ، مجففات الهواء ، أجهزة و اآلمن(، معد

معدات التجفيف، مستلزمات معدات وأنظمة تنقية الهواء والغاز، الوسائط لتنقية وإزالة 

أنظمة التجفيف بالهواء والغالف الجوي الملوث ، معدات مبردات القوالب / ادوات دعم 

ة الهوائية / تركيب فلتر الهواء مبادل حراري ، حقن اللدائن / اجهزة صناعة الطاق

أجهزة وآالت تنقية الهواء ، تركيب أجهزة ترطيب الهواء ، تركيب أجهزة التهوية 

)أجهزة تكييف الهواء( ، أجهزة تجفيف المنتجات ، مجففات المنتجات ، أجهزة لمعالجة 

ت المساعدة للتجفيف الهواء وإدارة جودة الهواء ، مجففات البالستيك، اجهزة والمعدا

 99بالراتنجات "الوارده بالفئه 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية متحدة تالفت في واليه , مينيسوتا الواليات  -تارجت براندز , انك  

 المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22303مينيسوتا ’ مينا بوليس ’  3962 -تى بى اس ’ نيكوليت مول  9000

 المتحدة االمريكية

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

تجهيزات اإلنارة؛ مظالت المصابيح؛ مساند المصابيح؛ تيجان المصابيح؛  - 99الفئة 

ية؛ وحدات توزيع معطرات الجو ومزيالت الروائح بالغرفة؛ المصابيح الليلية الكهربائ

الشموع الكهربائية؛ أجهزة الترطيب؛ مصابيح محمولة تعمل بالبطارية يمكن وضعها 

( 99على األسطح التي ال تتوفر فيها مصادر إضاءة أخرى. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 دون غيرهـــــــــــــا 
 

منح الطالب حق اسبقيه  -:      تعهد مالك العالمه باستخدامها في 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -محمود عبد المنعم فريد الميهى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -المنوفية  -مركز تال  -تال  -شارع هندسة الري   

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة االناره و التدفئة و توليد البخار و الطهي و التبريد و التجفيف و  - 99الفئة 

 99التهوية و توريد المياه و لالغراض الصحية و الوارده بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شنت لالستثمار الصناعي  شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شركة كهرباء جنوب الدلتا مركز طنطا محافظة الغربيةسبرياى امام 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية واجهزة االنارة الكهربائية والنجف  - 99الفئة 

 دون غيرها99واالباليك وخراطيم االضاءة الليد والسيريا الليد الواردة بالفئة
 

:      منح حق خاص على االلوان االشتراطات       
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -احمد محمود صالح الدين محمود يوسف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فاتن محمد محمد طرابين الطيريه البلد مركز كوم حماده بملك 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع منتجات الفئه  - 99الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316660 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

10/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة  -تايتشو وييى اليكتريك كو .، ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سانجيا ستريت ، جياوجيانغ ديستريكت ، تايتشو  -هونغسان ايست روود  221نمبر. 

 الصين  -سيتى ، تشجيانغ بروفينس 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة ومنشأت لالضاءه ، دفايات جيب ، اجهزة تكييف الهواء ، مراوح  - 99الفئة 

)لتكييف الهواء (، مراوح كهربائيه لالستخدام الشخصى ، مجففات شعر )مجففات( ، 

منشأت امداد المياة ، مجمدات ، سخانات للحمامات ، غاليات كهربائيه ، اجهزة تجفيف 

 دون غيرها 99ردة بالفئة وجميع هذة المنتجات وا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انك -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كيهالواليات المتحدة االمري  - 11901واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو ان  390

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية  - 99الفئة 

وإمدادات المياه واألغراض الصحيّة وبالتحديد األجهزة المنزلية الذكية لإلضاءة والتدفئة 

ت المياه واألغراض الصحيّة؛ وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادا

وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء المتصلة بالمنازل الذكية وبالتحديد 

وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال إي دي( ومزودات الطاقة واألسالك؛ 

 وحدات اإلضاءة المتصلة بالمنازل الذكية للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة

)الحظائر( والرفوف والخزائن؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي 

المتصلة بالمنازل الذكية وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار 

الكهربائي المتصل بالمنازل الذكية؛ اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد 

وإمدادات المياه واألغراض الصحيّة المدعمة بالواي فاي؛ اإلضاءة والتجفيف والتهوية 

والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض 

الصحيّة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء؛ وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة 

تحديد وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال إي للضوء المدعمة بالواي فاي وبال

دي( ومزودات الطاقة واألسالك؛ وحدات اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل 

والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن المدعمة بالواي فاي؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام 

تحديد االضاءة االحتياطية عند عند انقطاع التيار الكهربائي المدعمة بالواي فاي وبال

حدوث خلل في التيار الكهربائي المدعمة بالواي فاي؛ وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية 

الباعثة للضوء المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد وحدات الصمامات الثنائية 

للخزائن  الباعثة للضوء )ال إي دي( ومزودات الطاقة واألسالك؛ وحدات اإلضاءة

والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظائر( والرفوف والخزائن المدعمة بالشبكة 

المعلوماتيّة لألشياء؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي المدعمة 

بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار 

المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء؛ وحدات اإلضاءة ومراوح السقف  الكهربائي

المدعمة بالواي فاي؛ وحدات اإلضاءة ومراوح السقف المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة 

لألشياء؛ وحدات اإلضاءة الذكية؛ مراوح السقف الذكية؛ اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

ة وإمدادات المياه واألغراض الصحيّة التي تعمل والطهو والتبريد والتجفيف والتهوي

صوتيا؛ وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء التي تعمل صوتيا وبالتحديد 

وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال إي دي( ومزودات الطاقة واألسالك؛ 

ئر( والرفوف وحدات اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة )الحظا

والخزائن التي تعمل صوتيا؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي 

التي تعمل صوتيا وبالتحديد االضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار الكهربائي 

التي تعمل صوتيا؛ مصابيح اإلنارة الذكية؛ مصابيح اإلنارة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة 

ياء؛ مصابيح اإلنارة المدعمة بالواي فاي؛ مصابيح اإلنارة التي تعمل صوتيا؛ لألش

األضواء المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد أضواء الدراجات الهوائية 

وأضواء األسقف وأضواء االعياد الكهربائية واالضواء الليلية الكهربائية وأعمدة 

ء التي تعلّق على الجدران وأضواء القراءة، األضواء وحدات االنارة والثريات واألضوا

المدعمة بالواي فاي وبالتحديد أضواء الدراجات الهوائية وأضواء األسقف وأضواء 

االعياد الكهربائية واالضواء الليلية الكهربائية وأعمدة وحدات االنارة والثريات 

التي تعمل صوتيا واألضواء التي تعلّق على الجدران وأضواء القراءة، األضواء 

وبالتحديد أضواء الدراجات الهوائية وأضواء األسقف وأضواء االعياد الكهربائية 

واالضواء الليلية الكهربائية وأعمدة وحدات االنارة والثريات واألضواء التي تعلّق على 

الجدران وأضواء القراءة، وحدات االضاءة الخارجية المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة 

وبالتحديد أضواء األرصفة المثبتة في االرض ومصابيح اإلنارة الكهربائية لألشياء 

ووحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابيح 

لالستخدام الخارجي ووحدات اإلضاءة الخارجية التي تعمل على الطاقة الشمسية 

تيكية وتركيبات اضاءة المناظر الطبيعية وتجهيزاتها ومصابيح ماكينات البيع االوتوما

وأبراج االضاءة المتحركة والنقالة؛ وحدات االضاءة الخارجية المدعمة بالواي فاي 

وبالتحديد أضواء األرصفة المثبتة في االرض ومصابيح اإلنارة الكهربائية ووحدات 

ح لالستخدام اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابي

الخارجي ووحدات اإلضاءة الخارجية التي تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها 

ومصابيح ماكينات البيع االوتوماتيكية وتركيبات اضاءة المناظر الطبيعية وأبراج 

االضاءة المتحركة والنقالة؛ وحدات االضاءة الخارجية التي تعمل صوتيا وبالتحديد 

في االرض ومصابيح اإلنارة الكهربائية ووحدات اإلضاءة  أضواء األرصفة المثبتة

الحاملة للمصباح المعلق على الجدران وأنابيب االضاءة والمصابيح لالستخدام الخارجي 

ووحدات اإلضاءة الخارجية التي تعمل على الطاقة الشمسية وتجهيزاتها ومصابيح 

طبيعية وأبراج االضاءة ماكينات البيع االوتوماتيكية وتركيبات اضاءة المناظر ال

المتحركة والنقالة؛ المصابيح االلكترونية ومصابيح الزيت المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة 

لألشياء؛ المصابيح االلكترونية ومصابيح الزيت المدعمة بالواي فاي، المصابيح 

ة االلكترونية ومصابيح الزيت التي تعمل صوتيا؛ المصابيح المدعمة بالشبكة المعلوماتيّ 

لألشياء وبالتحديد المصابيح الضوئية ومصابيح الضوء الكهربائية ومصابيح االضواء 

ومصابيح أضواء فلورسنت الكهربائية ومصابيح أضواء الهالوجين والمصابيح 

الكهربائية المتوهجة ووحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء والمصابيح 

مة بالواي فاي وبالتحديد المصابيح الضوئية المكهربائية المصغرة؛ المصابيح المدع

ومصابيح الضوء الكهربائية ومصابيح االضواء ومصابيح أضواء فلورسنت الكهربائية 

ومصابيح أضواء الهالوجين والمصابيح الكهربائية المتوهجة ووحدات صمامات 

تي تعمل اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء والمصابيح المكهربائية المصغرة؛ المصابيح ال

صوتيا فاي وبالتحديد المصابيح الضوئية ومصابيح الضوء الكهربائية ومصابيح 
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االضواء ومصابيح أضواء فلورسنت الكهربائية ومصابيح أضواء الهالوجين 

والمصابيح الكهربائية المتوهجة ووحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء 

المنزلية المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة  والمصابيح المكهربائية المصغرة؛ األجهزة

لألشياء وبالتحديد األفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري بأقبية النبيذ 

والمقالي الكهربائية أفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز ومواقد الغاز 

ر وماكينات صنع الثلج المكونة من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي وبالبخا

والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة التخلص من 

الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا سخانات 

المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانات الكهربائية 

سخانات الكهربائية لالستعمال التجاري؛ األجهزة المنزلية المدعمة لزجاحات األطفال وال

بالواي فاي وبالتحديد االفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري بأقبية النبيذ 

والمقالي الكهربائية أفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز ومواقد الغاز 

أفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات صنع الثلج المكونة من الطبقة العلوية فقط و

والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة التخلص من 

الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا سخانات 

ربائية المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانات الكه

لزجاحات األطفال والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري؛ األجهزة المنزلية التي 

تعمل صوتيا وبالتحديد االفران الحرارية الكهربائية ومعدات التحكم الحراري بأقبية 

النبيذ والمقالي الكهربائية وأفران المايكروويف وأفران الطهي وأفران الَخبز ومواقد 

من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات صنع  الغاز المكونة

الثلج والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل مجففات المالبس وأجهزة 

التخلص من الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء والسخانات وتحديدا 

لكهربائية والسخانات سخانات المشروبات الكهربائية وسخانات طعام االطفال ا

الكهربائية لزجاحات األطفال والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري؛ األجهزة 

المنزلية المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد سخانات الفناء الكهربائية 

والسخانات االشعاعية الكهربائية لألغراض المنزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات 

لكهربائية المحمولة وسخانات الماء، األجهزة المنزلية المدعمة بالواي فاي وبالتحديد ا

سخانات الفناء الكهربائية والسخانات االشعاعية الكهربائية لألغراض المنزلية وسخانات 

الغاز للفناء والسخانات الكهربائية المحمولة وسخانات الماء؛ األجهزة المنزلية التي 

تحديد سخانات الفناء الكهربائية والسخانات االشعاعية الكهربائية تعمل صوتيا وبال

لالغراض المنزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات الكهربائية المحمولة وسخانات 

الماء؛ محضرات الخبز المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء والمتمثلة بماكينات تحضير 

اي والمتمثلة بماكينات تحضير الخبز؛ الخبز؛ محضرات الخبز المدعمة بالواي ف

محضرات الخبز التي تعمل صوتيا والمتمثلة بماكينات تحضير الخبز؛ آالت صنع 

البوظة الكهربائية المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء، آالت صنع البوظة الكهربائية 

)للطهي(  المدعمة بالواي فاي؛ آالت صنع البوظة التي تعمل صوتيا، االطباق الساخنة

المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء؛ االطباق الساخنة )للطهي( المدعمة بالواي فاي؛ 

الصفائح الساخنة )للطهي( التي تعمل صوتيا؛ االجهزة الكهربائية المدعمة بالشبكة 

المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد معدات الطهي بالضغط والمواقد الكهربائية البطيئة 

ي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة العلوية فقط والمواقد وأفران الطه

الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب البن الكهربائية 

وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائية وآالت صنع الوافلز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

118 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

كهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري )الفطائر( الكهربائية والشوايات ال

ومحمصات السندويتشات الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية 

والسخانات الكهربائية بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم؛ 

ط والمواقد األجهزة الكهربائية المدعمة بالواي فاي وبالتحديد معدات الطهي بالضغ

الكهربائية البطيئة وأفران الطهي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة 

العلوية فقط والمواقد الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب 

البن الكهربائية وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائية وآالت صنع 

الوافلز الكهربائية والشوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات 

السندويتشات الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات 

الكهربائية بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم؛ االجهزة 

ت وبالتحديد معدات الطهي بالضغط والمواقد الكهربائية الكهربائية التي تعمل بالصو

البطيئة وأفران الطهي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة العلوية فقط 

والمواقد الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب البن 

القهوة الكهربائية وآالت صنع  الكهربائية وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات

الوافلز الكهربائية والشوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات 

السندويتشات الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات 

زة الكهربائية بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم؛ االجه

الكهربائية المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية 

والصفائح الساخنة الكهربائية )للطهي( والمواقد الكهربائية لطهي البيض واالت تحضير 

القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء األشعة تحت الحمراء 

ر الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية ووسادات التسخين غير وأجهزة بخا

المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو 

واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية المتمثلة في مصافي 

اآلالت الكهربائية لتحضير  )مرشحات( القهوة غير المصنوعة من الورق كأجزاء من

القهوة واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير الموكا 

المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ الرز واالباريق الكهربائية 

والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح الكهربائية والمقالي 

الكهربائية العميقة؛ االجهزة الكهربائية المدعمة بالواي فاي وبالتحديد آالت صنع اللبن 

الكهربائية والصفائح الساخنة الكهربائية )للطهي( والمواقد الكهربائية لطهي البيض 

وآالت تحضير القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء األشعة 

هزة بخار الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية ووسادات تحت الحمراء وأج

التسخين غير المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية لتحضير 

اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية المتمثلة في 

جزاء من اآلالت الكهربائية مصافي )مرشحات( القهوة غير المصنوعة من الورق كأ

لتحضير القهوة واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير 

الموكا المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ االرز واالباريق 

الكهربائية والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح الكهربائية 

المقالي الكهربائية العميقة؛ األجهزة الكهربائية التي تعمل صوتيا وبالتحديد آالت صنع و

اللبن الكهربائية والصفائح الساخنة الكهربائية )للطهي( والمواقد الكهربائية لطهي 

البيض وآالت تحضير القهوة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا للوجه وأضواء 

ء وأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية األشعة تحت الحمرا

ووسادات التسخين غير المخصصة ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

119 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية 

رق كأجزاء من اآلالت المتمثلة في مصافي )مرشحات( القهوة غير المصنوعة من الو

الكهربائية لتحضير القهوة واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية 

لتحضير الموكا المتمثلة بآالت تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ الرز واالباريق 

ية الكهربائية والبطانيات الكهربائية غير المخصصة لغايات طبية والمراوح الكهربائ

والمقالي الكهربائية العميقة؛ أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد 

والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض الصحيّة وبالتحديد أجهزة اإلضاءة 

والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض 

ة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية الصحيّة المزود

لألشياء واالستجابة صوتيا؛ وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء وبالتحديد 

وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال إي دي( ومزودات الطاقة واألسالك 

ة مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلي

واالستجابة صوتيا؛ وحدات اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 

)الحظائر( والرفوف والخزائن المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية 

ند مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام ع

انقطاع التيار الكهربائي وبالتحديد اإلضاءة االحتياطية عند حدوث خلل في التيار 

الكهربائي المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة 

المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا؛ أجهزة اإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 

إمدادات المياه واألغراض الصحيّة المزودة ببرامج والتبريد والتجفيف والتهوية و

حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة 

صوتيا؛ وحدات اإلضاءة ومراوح السقف المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب 

اإلنارة تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا، مصابيح 

المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء 

واالستجابة صوتيا، األجهزة المنزلية وبالتحديد األفران الحرارية الكهربائية ومعدات 

التحكم الحراري بأقبية النبيذ والمقالي الكهربائية وأفران المايكروويف وأفران الطهي 

بز ومواقد الغاز المكونة من الطبقة العلوية فقط وأفران الطهي العادي وأفران الخَ 

وبالبخار وماكينات صنع الثلج والبرادات والثالجات ونشافات الغسيل على شكل 

مجففات المالبس وأجهزة التخلص من الرطوبة وأجهزة ضبط الرطوبة ومكيفات الهواء 

ة وسخانات طعام االطفال الكهربائية والسخانات وتحديدا سخانات المشروبات الكهربائي

والسخانات الكهربائية لزجاحات األطفال والسخانات الكهربائية لالستعمال التجاري 

المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء 

والسخانات  واالستجابة صوتيا؛ األجهزة المنزلية وبالتحديد سخانات الفناء الكهربائية

االشعاعية الكهربائية لألغراض المنزلية وسخانات الغاز للفناء والسخانات الكهربائية 

المحمولة وسخانات الماء المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة 

بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا؛ محضرات الخبز والمتمثلة بماكينات 

زودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة تحضير الخبز الم

المعلوماتية لألشياء واالستجابة صوتيا؛ آالت صنع البوظة الكهربائية المزودة ببرامج 

حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء واالستجابة 

الطهي بالضغط والمواقد  صوتيا؛ االجهزة الكهربائية المدعمة وبالتحديد معدات

الكهربائية البطيئة وأفران الطهي الكهربائية والمواقد الكهربائية المكونة من الطبقة 

العلوية فقط والمواقد الكهربائية وأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب 

ة وآالت صنع البن الكهربائية وآالت تحضير القهوة الكهربائية وغاليات القهوة الكهربائي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

الوافلز الكهربائية والشوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع مصدر حراري ومحمصات 

السندويتشات الكهربائية والمحمصات الكهربائية واألباريق الكهربائية والسخانات 

الكهربائية بالتغطيس والسخانات الكهربائية لطعام األطفال وأجهزة التعقيم المزودة 

جزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية لألشياء ببرامج حاسوب وأ

واالستجابة صوتيا؛ االجهزة الكهربائية وبالتحديد آالت صنع اللبن الكهربائية والصفائح 

الساخنة الكهربائية )للطهي( والمواقد الكهربائية لطهي البيض وآالت تحضير القهوة 

وجه وأضواء األشعة تحت الحمراء وأجهزة الكهربائية واالوتوماتيكية وأجهزة الساونا لل

بخار الوجه الكهربائية ومغاطس الدوامات المائية ووسادات التسخين غير المخصصة 

ألغراض طبية ومجففات الشعر واآلالت الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت 

( الكهربائية لتحضير القهوة ومصافي القهوة الكهربائية المتمثلة في مصافي )مرشحات

القهوة غير المصنوعة من الورق كأجزاء من اآلالت الكهربائية لتحضير القهوة واآلالت 

الكهربائية لتحضير اإلسبريسو واآلالت الكهربائية لتحضير الموكا المتمثلة بآالت 

تحضير القهوة والمواقد الكهربائية لطبخ الرز واالباريق الكهربائية والبطانيات 

غايات طبية والمراوح الكهربائية والمقالي الكهربائية الكهربائية غير المخصصة ل

العميقة المزودة ببرامج حاسوب وأجزاء حاسوب تشغيلية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية 

 دون غيرها. 99لألشياء واالستجابة صوتيا والواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0311301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين  - 92شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   303

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

122 

 

 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/91/1093 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريةشركة مساهمة مص --شركة راية القابضة لالستثمارات المالية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

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

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -التوحيد و ائل سالمة  -وائل صالح السيد الشربينى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ربينى مركز المنصورة طناح بجوار المسجد الشرقى ملك صالح السيد الش

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

و جميع منتجات  91قطع غيار السيارات و اجزاء السيارات الواردة بالفئة  - 91الفئة 

  91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0312312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -)شركة مطاعم الشبراوى الكوربة ( -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دة مصر الجدي -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  -ش المسلة  1

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 91الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه النماذج 

138713العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

10/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 محمد السيد محمد محى الدين _موسسة العسكرى_فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش متحف المطرية ابراج الدفراوى 90عين شمس _ 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 .91قطع غيار السيارات ومستلزماتها بالفئة  - 91الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحده تالفت بموجب قوانين والية  -بريدجستون اليسنسينج سيرفيسز، انك 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  33109ناشفيل ، تينيسي ،  900فورث افنيو ساوث ، سويت  100

 االمريكيه 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

  91االطارات الوارده بالفئة  - 91الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة عامة تاسست وقائمة طبقا لقوانين البرازيل -ال أى اس ايه  -فراس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، ساكسياس دى او اس يو ال  90132ان او.  - 66كيه ام   - 911ار او دى. ار اس 

 يلالبراز 130 - 12992سى ايه بى  -ار اس 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91وسادات الفرامل وبطانات الفرامل للسيارات التجارية بالفئة رقم   - 91الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

تويوتا جيدوشا كابوشيكى كايشا  )وتتاجر أيضا  باسم تويوتا موتور  كوربوريشن  ( 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كين  -ايشى    -شى  -تويوتا  -شو   -تويوتا   9

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91السيارات واالجزاء الهيكلية منها بالفئة رقم  - 91الفئة 
 

التنازل عن االرقام  والحروف   - 113218االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

كال على حدى 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -رينو اس ايه اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -بيالكورت  -بولو نيا  11900

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

, أجزاء منها ,وتحديدا  المركبات واجهزه النقل البرى ,محركات للمركبات - 91الفئة 

ماصات صدمات معلقه للمركبات ,ماص صدمات للسيارت ,مساند راس لمقاعد 

المركبات, عمود نقل الحركه للمركبات البريه , صناديق مسننات للمركبات البريه , 

اغطيه مركبات, اغطيه سيارات, اغطيه محركات مركبات , هياكل سيارات, احزمه 

شاسيهات سيارات , دارات هيدروليه للمركبات , اسطوانه امان لمقاعد المركبات , 

مكابح للمركبات ,قابضات )كلتشات (للمركبات البريه , اغطيه لمحاور العجالت , 

مساحات زجاج المركبات االمامى , مكابح للمركبات , اطارات لعجالت المركبات , 

ات االمامى , لوحات تشغيل المركبات , محركات للمركبات البريه , زجاج المركب

واقيات صدمات للسيارات , إطارات , حامالت حقائب للمركبات , أبواب للمركبات , 

عجالت مركبات , مرايا الرؤيه الخلفيه , مقاعد للمركبات , نوافذ للمركبات , عجالت 

 91توجيه المركبات , اغطيه مشكله للمركبات بالفئة رقم :
 

وغيرها  73382718بطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0310319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -الحريه  -مصطفى محمود عبد المجيد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه   -م بساتين االسماعيليه مركز بلبيس المنطقه الصناعيه خارج زما

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 91كاوتشات دراجات ومستلزمات الدراجات الوارده بالفئه  - 91الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

حدا في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تونج يانج اند سترى كو ال تى دى شركة ذات مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تايوان  301ان هو رود تاينان سيتى  1قسم  11رقم

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات البرية واجزائها الدراجات النارية وأجزائها شبكة المبردات واقيات  - 91الفئة 

صدمات للسيارات واقيات على جوانب جسم العربية سبويلر الجناح الخلفى للمركبات 

المصدات أسقف سيارات مرايا الروية الخلفية المرايا الجانبية االبواب للمركبات لوحات 

س للسيارات لوحات القياس للدراجات النارية واقيات ضد الطين رفرف القيا

 91الرادياتيرات المشعاع مروحة تبريد المحرك شنطة السيارة حوامل الرادياتيرات فئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -شاندونج جينيو رابر تكنولوجى ليميتد 

 لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كينداو شاندونج  ونلينج روود الوشان ديستركت 2بابجن بالاز  رقم 9مبنى  90الطابق 

 الصين

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات سيارات اغلقة خارجية لالطارات المضغوطة اطارات لعجالت  - 91الفئة 

المركبات مداسات العادة تلبيس االطارات اطارات الهواء المضغوط اطارات داخلية 

صقة الصالح لال طارات المضغوطة اطارات صلبة لعجالت المركبات رقع مطاطية ال

 دون غيرها 91االطارات الداخلية دعامات رغوية لالطارات مسامير لالطارات فئة 

. 
 

---االشتراطات        :      



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -جريت وول موتور كمباني ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  39000شاويانج ساوث ستريت باودينج هيبي  1166

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات كهربائيه  -بيوت متنقله ذات محركات  -حافالت كهربائيه سيارات  - 91الفئة 

مركبات للنقل البري او الجوي او المائي او بواسطه  -لقه مركبات عربات شاحنات مغ -

 دون غيرها 91السكك الحديديه عربات تخييم هياكل مركبات هياكل سيارات 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ت وول موتور كمباني ليمتد  ذات مسؤليه محدوده  تاسست وقائمة طبقا لقوانين جري

 دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  39000شاويانج ساوث ستريت باودينج هيبي  1166

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

بات كهربائيه مرك -بيوت متنقله ذات محركات  -حافالت كهربائيه سيارات  - 91الفئة 

مركبات للنقل البري او الجوي او المائي او بواسطه  -شاحنات مغلقه مركبات عربات  -

 السكك الحديديه عربات تخييم هياكل مركبات هياكل سيارات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

فينى اندستريال .,كو ال تى دى . شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفه وقائمه طبقا لقوانين 

 دوله الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جينلونغو اندسترى ريجان ,بيبى دستركه ,تشونغتشينج  ,الصين 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

طارات الهوائية، مجموعة مسننات " دراجات نارية، أنابيب داخلية لإل - 91الفئة 

للمركبات البرية، قابضات )كلتشات( للمركبات البرية، مكائن للمركبات البرية، مرايا 

الرؤية الخلفية، دراجات كهربائية، لبادات مكابح السيارات، سالسل دراجة نارية 

دراجات هوائية، سالسل للدراجات الهوائية، دراجات ذات محركات صغيرة، إطارات 

 عجالت المركبات، مركبات مائية، مخمدات صدمات لتوقف المركبات ل
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين اليابان -تويوتا تسوشو كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان 1232-320شى آيتشي كين  -ناجويا  -كو  -تشوم ناكامورا  3ميكى  1-1

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات واجهزة النقل البرى قطع غيار وتجهيزات للمركبات االطارات  - 91الفئة 

 دون غيرها 91الهوائيه فئة 
 

----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

137 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ترافكو جروب انترناشيونال القابضة  ش مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6 -الشيخ زايد  -يوليو  16مبنى ترافكو محور 

 91 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 91جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 91الفئة 
 

-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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شركة مطاعم الشبراوى الكوربة  -ه عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركا

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على ش ابراهيم  -ش المسلة  1

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 93جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 93الفئة 
 

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

138718العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده -شركة ماركيز للفضيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -شارع سوريا المهندسين  93

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 93الفضيات بالفئة رقم  - 93الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -شركة الزوردى للمجوهرات 

 العربية السعودية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  -الرياض   -المنطقة الصناعية الثانية 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن نفيسه او  - 93الفئة 

مطليه بها ، غير الوارده في فئات أخرى ، المجوهرات واالحجار الكريمه ، أدوات 

  93قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقه الواردة بالفئة رقم :
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الذهبى  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على اللون

28237
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -رودريجز لتجارة الفضيات  -عمرو سامى محمد ابوالوفاء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -معادى الجديدة ش فلسطين ال 39

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

 (93فضيات الفئة ) - 93الفئة 
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المملكة المتحدهش محدودة المسئوليه  طبقا لقوانين  -نيكوفنتشرز هو دنغز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ال ايه المملكة المتحده 3ار  1واتر ستريت لندن دبليو سى  9غلوب هاوس 

 93 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسة وكل خليط منها؛ المنتجات المصنوعة من معادن نفيسة او  - 93الفئة 

والخواتم واالقراط والعقود المتدلية والحلى مطلية بها وتحديدا االساور والقالئد 

الصغيرة ودبابيس الزينة والزمامات )مرابط االكمام( ودبابيس ربطات العنق والسالسل 

الصغيرة والسالسل الصغيرة التي تتضمن حلقات للمفاتيح واساور الساعات وعلب 

قت وأدوات الزينة؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة والشبه الكريمة؛ أدوات قياس الو

 قياس الوقت الدقيقة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/91/1093 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --شركة راية القابضة لالستثمارات المالية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --ر المركزى خلف مستشفى دار الفؤاد المحو

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 92منتجات الفئة  - 92الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/01/1091 

 :التسجيل سم طالبإ
 

شركة  -)شركة مطاعم الشبراوى الكوربة ( -عبد الخالق شحاتة مصطفى وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة  -ميدان الكوربة    -ويفتح ويطل على شارع  ابراهيم  -ش المسلة  1

 92 : المةــــــات العـــفئ
 

 92ات الواردة بالفئة جميع المنتج - 92الفئة 
 

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

 138718العالمه 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/1092 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -يست نيوز منطقة حرة ذ م م شركة ميدل ا

 طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -مدينة دبى لالعالم  -مبنى ام بى سى 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

لمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في الورق والورق المقوى وا - 96الفئة 

فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية ، 

مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ، مواد الفنانين ، فراشي الدهان 

ثاث( ، مواد التوجيه والتدريس أو التلوين ، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا األ

)عدا األجهزة( ، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى( ، حروف 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات( ، ورق نشاف ، أجهزة وآالت تجليد الكتب )معدات 

مكتبية( ، تجاليد كتب ، مساند كتب ، كتيبات ، مؤشرات للكتب ، كتب ، تقاويم ، 

طاقات ، كتالوجات ، مصفات حروف الطباعة ، دفاتر يوميات ، صور معدة للنقل ، ب

رسوم بيانية ، ناسخات ، كليشيهات حفر ، كليشيهات ، مغلفات )قرطاسية( ، نشرات ، 

نماذج مطبوعة ، خرائط جغرافية ، محسنات تجزيع )أمشاط تخطيط( ، مطبوعات 

اقات تهنئة ، كتب موجزة )أدلة( ، تخطيطية ورسوم بيانية ونُسخ تخيطيطية ، بط

هكتوغراف )آالت نسخ بالجيالتين( ، بطاقات دليلية )قرطاسية( ، فهارس ، بطاقات 

غير نسيجية ، صواني الرسائل ، أحرف الطباعة ، حجارة للطباعة الحجرية ، أشغال 

طباعة حجرية فنية ، مطبوعات حجرية ، مجالت )دوريات( ، ورق نسخ )قرطاسية( ، 

)كتب موجزة( ، نشرات إخبارية دورية ، صحف ، دفاتر ، أرقام الطباعة ، دفاتر  أدلة

قطع للكتابة ، دفاتر قطع )قرطاسية( ، كراسات ، بنتوغراف )أدوات نسخ التصاميم 

والرسوم( )معدات رسم( ، دوريات ، صور فوتوغرافية ، صور ، أجهزة لتركيب 

الورق المقوى ، ِخطط )مخططات( ، الصور الفوتوغرافية ، إعالنات من الورق أو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

طوابع بريد ، بطاقات بريدية ، إعالنات كبيرة ، منشورات مطبوعة ، أجهزة طباعة 

متنقلة )لوزام مكتبية( ، حروف طباعة ، صور مطبوعة )مطبوعات( ، بيانات إعالنية 

 96ئة ، ألبومات ، الفتات من الورق أو الورق المقوى ، تقاويم للمالحظات ، تذاكر. بالف
 

118338العالمة 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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/1093 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -جيلسى لصناعات البالستيك التخصصية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -مدينه السادات  -المنطقه الصناعيه االولي  - 1جزء من القطعه رقم 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363169 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/1091 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركه مساهمه مصريه  -جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -الدقي  -شارع  الشيخ محمد الغزالي  3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

373633ه مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالم
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361122 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع دكتور القيسى للصناعات الهندسيه  -محمد مدحت منير خضر القيسى وشركاه  

 شركة توصية بسيطة  -فريجو مصر   -والبالستيكيه ودكتور القيسى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -متر   1610,  12بمساحه  93093بلوك  3قطعه  -المنطقة الصناعية  -مدينه العبور 

 القاهرة  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

131883العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع 
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع دكتور القيسى للصناعات الهندسيه  -محمد مدحت منير خضر القيسى وشركاه  

 بسيطة شركة توصية  -فريجو مصر   -دكتور القيسى   -والبالستيكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -متر   1610,  12بمساحه  93093بلوك  3قطعه  -المنطقة الصناعية  -مدينه العبور 

 القليوبية  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

131883قم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة ر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع دكتور القيسى للصناعات الهندسية  -محمد مدحت منير خضر القيسي وشركاه 

 شركة توصية بسيطة  -فريجو مصر  -دكتور القيسى  -والبالستيكية  

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 -متر  1610,  12بمساحة  - 93093بلوك  3قطعة  -المنطقة الصناعية  -مدينة العبور 

 القليوبية  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 (96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0332313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

ارابتك تريدنج كوربوريشن لالستيراد والتوكيالت   -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركه توصية بسيطة -التجاريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه نصر القاهرة  -حي الزهور الحي السابع  - 99الدور  93شقه 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

118381و  138623االشتراطات        :      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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0336932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -للتنميه العمرانية ش.م.م   سامكريت مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المبنى   -طريق مصر اسكندرية الصحراوى  11مشروع مرتفعات االهرام /  الكيلو 

 الجيزة  -التجارى 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

الواح  -ه بالشركة الكتالوجات الخاص -جميع المطبوعات الخاصه بالشركة  - 96الفئة 

لوحات  -الواح رسم ومطبوعات تخطيطيه  -الرسم الخاصه بالمخططات العمرانية 

 دون غيرها  96وجميع المنتجات الواردة بالفئه  -االعالنات الخاصه بالشركة 
 

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

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن كلمات العالمة كال على حدى  -تخدامها مجمعه باس

188316
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0336363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -فينكس تريد اند ديستربيوشن 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة-الخليفة-/ ح البالسى السيده نفيسه  99

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مناديل ورقيه الواردة بالفئه  - 96الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعي 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0331323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -ال تى دى  -ريلمى تشونغتشينغ موبيل تيليكو ميونيكاشونز كورب 

 مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تشو   -يو بيي ديستركت  -هويتشينج بلوك  -نيشانغ بوليفارد  13نمبر  -بيلدينج  1نمبر 

 الصين   -نغتشينغ  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مواد التعبئه والتغليف  -صور  -صحف  -منشورات مطبوعة  -ورق  - 96الفئة 

 -مواد تدريس )عدا االجهزة ( طباشير للخياطين  -مواد رسم  -لوازم مكتبية عدا االثاث 

 اخرى والترد ضمن فئات  96مواد للتشكيل وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -كيب تاون فارم  -اسالم عادل محمد عباس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر اول  -شارع ابراهيم الرفاعى 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

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

العالمة كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -سفينسكا سيولوسا اكتيبولجات اس سي ايه

 السويد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -سندسفال 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

ن الورق المقوى؛ صناديق ، الورق؛ ورق مقوى؛ حاوية ورقية ، مصنوعة م - 96الفئة 

كرتون ، انابيب التغليف ، حاويات التخزين وحاويات التغليف المصنوعة من الورق أو 

 96الورق المقوى؛فيلم من البالستيك للتغليف؛ ورق تغليف بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0311332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الفارس فودز لتصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية  -احمد عبد المنعم محمد احمد 

 مصرى الجنسية -فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مركز االبراهيمية  -حسن شارع المركز بملك عبد المنعم محمد احمد 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات المصنوعة من الكرتون والمطبوعات واللوحات االعالنية  - 96الفئة 

 96وجميع منتجات الفئة  96والنشرات للدعاية لمنتجات الشركة الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/09/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -عبد الخالق شحاته مصطفى و شركاه ) شركة مطاعم الشبراوي الكوريه (  

 توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده  -ميدان الكوربه  -سله ويفتح ويطل على شارع ابراهيم ش الم 1

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مطبوعات و ملصقات الشركة و جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 96الفئة 
 

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

138716العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة لبنانية  -شركه جميل اخوان ش م ل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -عابدين  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

علب و صناديق من الكرتون المضلع الفارغه تستخدم في تعبئه وتوضيب  - 96ة الفئ

  96المنتجات بيانات الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كوميةمؤسسة ح -وزارة االسكان  -الجهاز المركزى للتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ا س اسماعيل اباظة متفرع من القصر العينى

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مطبوعات الجهاز بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

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

 عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0311216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه ايفا فارما مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصوره  936

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع منتجات الفئة  - 96الفئة 
 

 318122العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة مساهمه  مصرية وفقا  -ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه " ايفا فارما  " 

 9111لسنة  12والقانون رقم  9113لسنة  1الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الهرم الجيزه -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصورية  936

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

318122
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311610 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ايفا فارما لالدويه و المستلزمات الطبيه ايفا فارما مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم الجيزه  -كفر الجبل  -ش السادات )سلطان سابقا(  من ترعه المنصوره  936

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها96جميع منتجات الفئة  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ويندل  -شركة النيل للحفاضات و الورقيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ركز الخانكة م -ش البطل اجمد عبد العزيز امام مستودع االنابيب 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96الحفاضات الوارده بالفئة  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -بيتر سمير سامي ارمانيوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -شبرا  -ش الدكتور ابراهيم ناجي  92

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 96الفئة 
 

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

تنازل عن مقطعى العالمة وعن البيان التجارى كال على حدىال -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اويلز اند جرينز شركة ذات مسؤلية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -مدرسة الشويفات  من شارع 23شارع  191

 القاهرة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96مناشف للوجة من الورق،مناديل من الورق،ورق المراحيض على الفئة  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  66-63-23-26-22-23القطع 

/ب والخدمات وذلك بمنطقة 3/أد القطعة 3والقطعة  3-6-3-1الصناعية والقطع ارقام 

 مبارك الصناعية _مركز قويسنا المنوفية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

 عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  66-63-23-26-22-23القطع 

/ب والخدمات وذلك بمنطقة 3/أد القطعة 3والقطعة  3-6-3-1الصناعية والقطع ارقام 

 مبارك الصناعية _مركز قويسنا المنوفية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  66-63-23-26-22-23القطع 

/ب والخدمات وذلك بمنطقة 3/أد القطعة 3والقطعة  3-6-3-1الصناعية والقطع ارقام 

 مبارك الصناعية _مركز قويسنا المنوفية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى بمنطقة   66 - 63 - 23 - 26 - 22 - 23القطع  

/ب والخدمات 3/أ د القطعة 3والقطعة   3-6-3- 1ية والقطع أرقام  مبارك الصناع

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 96الفئة 
 

النماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب -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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ولى بمنطقة ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األ  66 - 63 - 23 - 26 - 22 - 23القطع  

/ب والخدمات 3/أ د القطعة 3والقطعة   3-6-3- 1مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 96الفئة 
 

خاص على االلواناالشتراطات        :      منح حق 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0319633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة السويدى للصناعات الهندسية )ساى( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة  -اكتوبر  6نة مدي - 21قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الخامسة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

168261االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311361 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/02/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية )ايفا فارما(   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات ) سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية  936

 محافظة الجيزة  -

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96 الفئة
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

مينيسوتا الواليات  -فت فى والية شركة امريكية متحدة تأل -تارجت براندز , انك  

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 22303مينيسوتا ’ مينا بوليس ’  3962 -تى بى اس ’ نيكوليت مول  9000

 المتحدة االمريكية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

ح الكتابة باستخدام الطباشير المطبوعات؛ القرطاسية ورفوف الرسائل وألوا - 96الفئة 

وألواح الكتابة واأللواح الممغنطة؛ أطقم مكتبية؛ صواني الملفات للمكتب وصناديق 

تنظيم األدوات المكتبية ومساند الكتب؛ صناديق الملفات لتخزين السجالت الشخصية 

ودروج للملفات؛ ألبومات كتب الصور وصناديق التخزين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛ 

اتر المالحظات؛ مجالت فارغة؛ اقالم الرصاص؛ اقالم الحبر؛ القرطاسية؛ أقالم دف

التخطيط؛ أقالم التأشير؛ المحايات؛ كباسات ورق؛ مصنفات ورق قابلة للتوسع؛ مشابك 

الورق؛ الرقع الالصقة؛ حافظات؛ األشرطة الالصقة؛ الصمغ الالمع؛ حقائب حمل 

( 96اويم؛ المنظمات الشخصية.الــــــوارده بالفئة )األقالم؛ الملفات؛ ثقاالت الورق؛ التق

 دون غيرهـــــــــــــا 
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313616 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/03/1091 

 :التسجيل لبإسم طا
 

مصنع دكتور القيسى للصناعات الهندسية  -محمد مدحت منير خضر القيسى وشركاه 

 شركة توصية بسيطة -دكتور القيسى ) فريجو مصر (  -والبالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -متر  1610,12بمساحة  93093بلوك  3مدينة العبور المنطقة الصناعية قطعة 

 القليوبية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312136 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

11/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -اوالد سيد حنفي وشركاوهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حدائق القبة  -داير الناحية  3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

مطبوعات الشركة و ملصقات و مواد التعبئة و التغليف و جميع المنتجات  - 96الفئة 

 دون غيرها96الواردة بالفئة 
 

راطات        :      منح حق خاص على االلوان االشت



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدوده -اية.بي.سي الزراعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ي مصر الجديده القاهره روكس -ش ابراهيم اللقاني  91

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  96جميع منتجات الفئه - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -الستيراد والتصدير االشراق لعموم ا -ابراهيم محمد عبد هللا ابراهيم 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شقة قسم  -بجوار شركة دلتا للطوب امام مدرسة ابو يوسف الخاصة  91ابو يوسف ك 

 الدخيلة االسكندرية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الشرقية لصناعة الفووم والمواد العازلة  -محمد غنيم محمد غنيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -الصالحية الجديدة  مدينة -المنطقة الصناعية الثانية  - 303القطعة رقم 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع منتجات الفوم الواردة بالفئة  - 96الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0312131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه فرد -احمد محمود صالح الدين محمود يوسف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الطيريه البلد مركز كوم حماده بملك فاتن محمد محمد طرابين 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع منتجات الفئه  - 96الفئة 
 

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

كال علي حدي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المحور المركزى من السادس من اكتوبر  92/  3الموقع رقم 

 96 : المةــــــت العاـــفئ
 

 96جميع منتجات الفئة  - 96الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -االشتراطات        :      
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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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -المحور المركزى  92/  3الموقع قسم 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع منتجات الفئة  - 96الفئة 
 

مع  العالمة مرتبطة -كال على حدى  yidm 188 188التنازل عن فليكس  -االشتراطات        :      

186636العالمة 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 - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون مصر لالتصاالت    

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -ادس من اكتوبر مدينة الس -ج المحور المركزى   92/3الموقع  رقم  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى   92/3الموقع رقم 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

شتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316119 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -فليكس ساين   -كرم حسين سيد ربيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316113 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

19/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -فليكس ساين  -كرم حسين سيد ربيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -أ شارع ابو بكر الصديق  3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96فئة رقم جميع المنتجات الواردة بال - 96الفئة 
 

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

 128336العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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188 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

19/01/1091 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -فليكس ساين    -كرم حسين سيد ربيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -أ شارع ابو بكر الصديق  3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0316163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فليكس ساين  -كرم حسين سيد ربيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -ق أ ش ابو بكر الصدي 33

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 96الفئة 
 

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

168886مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0313139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -مكتبة الطلبة للطبع والنشر والتوزيع ) سلوى صموئيل وشركاها ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع  كامل صدقى الفجالة االزبكية القاهرة 3

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

والترد فى فئات  96الكتب المدرسية والتعليمية والنشرات الواردة فى الفئة  - 96الفئة 

 اخرى
 

171381العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

191 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -االشراق  لعموم االستيراد والتصدير  -يم محمد عبد هللا ابراهيم ابراه

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجوار شركة دلتا للطوب امام مدرسة ابويوسف الخاصة شقة قسم  91ابويوسف ك 

 الدخيلة  االسكندرية

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 96الواردة بالفئة جميع المنتجات  - 96الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

12/01/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه  منظمة وقائمة بحسب القوانين  -نيكوفنتشرز هو دنغز ليمتد 

 فى المملكة المتحدهالمرعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحده -ال ايه  3ار  1دبليو سى  -واتر ستريت لندن  9 -غلوب هاوس 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

القرطاسية واللوازم المكتبية، عدا األثاث؛ أقالم الحبر )لوازم مكتبية(؛ أقالم  - 96الفئة 

يه والتدريس؛ الورق والورق المقوى؛ المنتجات الورقية وتحديدًا الرصاص؛ مواد التوج

دفاتر المالحظات ودفاتر الكتابة والمفكرات والمجالت الفارغة ودفاتر الكتابة وأوراق 

الكتابة؛ المنتجات المصنوعة من الورق المقوى وتحديدًا ملفات للوثائق والمغلفات 

؛ المطبوعات بما فيها المجالت والكتب وبطاقات للكاتبة على الهدايا وعلب الهدايا

والكتيبات والتقويمات والكتالوجات؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ الورق والورق 

المقوى والمواد البالستيكية للتغليف والتوضيب غير الواردة في الفئات األخرى؛ أوراق 

 96ورقائق وأكياس بالستيكية للتغليف والتوضيب 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 - 169عدد 

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الشركة المصرية البلجيكية فليفربار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -شبرا   -شارع احمد بدوى  19

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96المطبوعات الواردة بالفئه رقم  - 96الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -العالمة كال على حدى 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ريمون فيليب وطسن صادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا  -اول المنيا   -ارض سلطان    -ش طه حسين    

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

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

 عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  G9 - U /01 / 01الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/1091 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ار العقارى ش م م مطورون االراضى للتنمية واالستثم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المركز  - 9( بالدور الثانى ادارى مبنى  G9 - U /01 / 01الوحدة االداريه رقم ) 

القاهرة  -التجمع الخامس  -ش التسعين  -التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( 

 القاهرة -الجديدة 

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 96الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 169عدد 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/1091 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية  -مطورون االراضى للتنمية واالستثمار العقارى ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9مبنى رقم  -(  .  بالدور الثانى االدارى  - G9 - U   - 1. /.1الوحدة االداريه رقم )  

  -التجمع الخامس  -ن المركز التجارى واالدارى )داون تاون قطامية( شارع التسعي -

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  

 96 : المةــــــات العـــفئ
 

 96جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 96الفئة 
 

ةخاص على االلوان الموضحة بالصوراالشتراطات        :      منح الطالب حق 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 169عدد 

 


