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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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0534620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5009 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  والية ديالوير  -ذا داو كيميكال كومبانى 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية   -47684يتشجن ميدالند م

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكيميائية الستخدامها فى الصناعة وهما البولى ايثلين والبولى بروبلين  - 0الفئة 

الراتنجات لالستخدام فى الصناعات التحويلية فى طائفة واسعة من الصناعات الواردة 

 0بالفئة 
 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 

 

 

2 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0920666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سوبر تكس سيتشنرى )محمد نبيل محمد على سريو وشركاة تضامن(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنطقة الصناعية مدينة العبور 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مواد اللصق المستخدمة في الصناعة و مواد الدباغة الواردة بالفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0969906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -الومينا ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  35055الومينا واى ، سان دييغو ، كاليفورنيا  2500 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

كاشف مادة فى الكيمياء ، فحوصات النقاوة ، انزيمات ، مستحضرات   - 0الفئة 

النسان ، كيميائية ، العينات البيولوجية الخاصة بطبيعة االنسجة البشرية او سوائل جسم ا

االنسجة الحيوانية او سوائل جسم الحيوان ، زراعة الكائنات الحية الدقيقة ، االنسجة 

النباتية والنوكليوتبدات الستخدامها فى مجاالت تسلسل الحمض النووى ، النمط الوراثى 

، التشخيص ، االبحاث السريرية ، تطوير العقاقير ، بحوث تطوير العقاقير ، االبحاث 

، البحوث العلمية ، علوم الحياة ، البيولوجيا ، علم االحياء الدقيقة ، علم المخبرية 

الجينات المتقدمة ، الميتاجينومكس ( التكنولوجيا الحيوية ، الزراعة ، التحاليل الجنائية ، 

سالمة الغذاء ، علم الوراثة ، الغير متعلقة باغراض طبية او بيطرية ، اطقم كاشف مادة 

ف بشكل اساسى من النوكليوتيدات ، والكواشف ، وركائز االنزيمات ، فى الكيمياء تتأل

والعوازل ، و مستحضرات كيميائية ، العينات البيولوجية الخاصة بطبيعة االنسجة 

البشرية او سوائل جسم االنسان ، االنسجة الحيوانية او سوائل جسم الحيوان ، زراعة 

واالنزيمات الستخدامها فى مجاالت تسلسل الكائنات الحية الدقيقة ، االنسجة النباتية 

الحمض النووى ، النمط الوراثى ، التشخيص ، االبحاث السريرية ، تطوير العقاقير ، 

بحوث تطوير العقاقير ، االبحاث المخبرية ، البحوث العلمية ، علوم الحياة ، البيولوجيا 

س( ، التكنولوجيا الحيوية ، ، علم االحياء الدقيقة ، علم الجينات المتقدمة )الميتاجينومك

الزراعة ، التحاليل الجنائية ، سالمة الغذاء ، علة الوراثة ، الغير متعلقة باغراض طبية 

 0او بيطرية بالفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0989564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/08/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذ م م( مركز اللولو )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  60077ص ب 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعة والبحث العلمى والتصوير الوتوغرافى  - 0الفئة 

بالستيك  -لج راتنج اصطناعى غير معا -وكذلك فى الزراعة والبستنة وزراعة الغابات 

مواد  -مستحضرات سقى ولحام المعادن  -مركبات اخماد النيران  -اسمدة  -غير معالج 

 0مواد اللصق المستخدمة فى الصناعة فئة  -مواد دباغة  -كيميائية لحفظ المواد الغذائية 

 دون غيرها
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0979950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الفئة جميع منتجات  - 0الفئة 
 

مح 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0974747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

-بات الزراعية بيديكو للتصدير والتوكيالت التجارية والمخص-الفت فوزي محمد دحيه 

 فرد مصري الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -بلبيس  -ملك /دولت على مرسي  -شارع جمال عبد الناصر  48

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0اسمدة زراعية بالفئة رقم ) - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمه -ه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضح

باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فيرتيليكس انترناشيونال أس.أل  شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة أسبانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مولينز دى راى برشلونة اسبانيا 7820شارع يوبريجات الدور الرابع بول اند ال بال  7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0االسمدة بالفئة - 0الفئة 
 

----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فيرتيليكس انترناشيونال أس.أل  شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة أسبانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مولينز دى راى برشلونة اسبانيا 7820شارع يوبريجات الدور الرابع بول اند ال بال  7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0االسمدة بالفئة - 0ئة الف
 

----االشتراطات        :      



هاز تنمية التجارة الداخليةج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة أسبانيا -فيرتيليكس انترناشيونال أس.أل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مولينز دى راى  7820 -ال بال  -اند  -بول  -الدور الرابع  -شارع يوبريجات  7

 اسبانيا  -برشلونة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االسمدة الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة أسبانيا -فيرتيليكس انترناشيونال أس.أل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مولينز دى راى   7820  -ال بال  -اند   -بول  -الدور الرابع  -شارع يوبريجات  7

 اسبانيا -برشلونة  

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االسمدة الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فيرتيليكس انترناشيونال أس.أل  شركة قائمة ومنظمة بموجب قوانين دولة أسبانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مولينز دى راى برشلونة اسبانيا 7820شارع يوبريجات الدور الرابع بول اند ال بال  7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها0االسمدة بالفئة - 0الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

)شركة ذات مسئولية  -شرمة ايبوبوند لصناعة الكيماويات والمستلزمات الكهربائية 

 محدودة(

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكنتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  8/47قطعة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0يع المنتجات الواردة بالفئة رقم )جم - 0الفئة 
 

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

TSAF  التنازل عن  -التنازل عن البيان التجارى  -على حدى X - 0111  كال على حدى فى

الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932706 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 Iشركة ذات مسئولية محدوة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   -  47562-9000ميتشيغان , ’ديترويت ’ رينيسانس سنتر 900

 االمريكيه 

 0 : ةالمــــــات العـــفئ
 

سوائل منع التجمد؛ السدادات لنافخة االطارات للسيارات؛ مثبطات الصدأ  - 0الفئة 

لنظام تبريد السيارات؛ مانعات التسرب لنظام تبريد السيارات؛ اسمنت السد للسيارات؛ 

سوائل الكوابح؛ مبردات محركات المركبات؛ سوائل أنظمة التوجيه اآللي. 

 ( دون غيرهـــــــــــــا0الفئة )الـــــــــــــــــوارده ب

 
 

  nuniun التنازل عن  -وغيرها  225930االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 

tni iuuq nlniignuo  والحروفmg- e n   كال علي حدة في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة -    -شركة الكرنك للصناعة والتجارة -نيفين فكرى توفيق ومارى فكرى توفيق  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السالم القاهرة 09قطعة رقم  50090مدينة العبور الصناعية بلوك 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0ماء مبرد الردايتر بالفئة  - 0الفئة 
 

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

وغيرها 99355بالعالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979955 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

-وضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0974064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان  -ك( قطاع ) - 09قطعة رقم 

 الشرقية -طريق الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0974063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ( شركة مساهمة مصريةOYAVاالسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو  المصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان طريق  09قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0974080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -وب مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية جن -قطاع )ك(  - 09قطعة رقم 

 الشرقية -طريق الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 

 

 

19 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  - OYAVوالدهانات الحديثة فايو  الشركة المصرية االسبانية للبويات

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان   -قطاع )ك(  - 09قطعة رقم/ 

 الشرقية  -طريق الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمة -( OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو 

 مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اشر من رمضان طريق قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدينة الع 09قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

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

223533
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976948 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

07/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -(  OYAVالشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو 

 مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان  -قطاع )ك(  - 09قطعة رقم 

 لشرقية ا -طريق الروبيكى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة .شركه مساهم OYAV-الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة )فايو( 

 مصريه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطاع )ك( المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان طريق  09قطعة رقم 

 الروبيكى الشرقية 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ايه ام اي   -أمير محمد محمد عراقى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -دمياط   -الدور الثالث بملك الطالب  -شارع أبو المعاطى 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

الصالونات الواردة  -و رق مذهب ورق ذهب لدهانات الموبيليات والصوالين  - 5الفئة 

 .5بالفئة رقم 
 

سيلفر ليف كال على حدى  AAVLLR VLSTاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977348 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية   -ام تكس(   -السويديه للديكورات الحديثه )اس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مدينه نصر  -المنطقه العاشره   55بلوك  2عماره رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ات والالكيه ومثبتات للدهانات والمساحيق المثبته للدهانات و الطالءات والدهان - 5الفئة 

المستحضرات الرابطه للدهانات ومخففات للدهانات ومكثفات للدهانات وجميع انواع 

 5وجميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  5الدهانات الوارده بالفئه رقم 
 

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

الحروف 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -افراد -االستثمار التجارية للكيماويات والدهانات الحديثة -احمد حسن عبد العزيز الفقي 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز بسيون الغربية-محلة اللبن بملك صاحب الشان احمد حسن عبد العزيز

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -( نبيل حسن احمد كامل وشريكه otarg -شركة البويات والكيماويات التكامليه )جراتو 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه - Y0المنطقة الصناعيه  x0العاشر من رمضان القطعة رقم ل 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البويات والدهانات بالفئة  - 5الفئة 
 

مح 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -البويات والصناعات الكيماوية ) باكين (   شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5البويات والدهانات بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 على حدى iالتنازل عن حرف بى   - 393293بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -كين ( شركة البويات والصناعات الكيماوية ) با

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البويات والدهانات بالفئة  - 5الفئة 
 

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

على حدى  Pالتنازل عن حرف بى  - 393293العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ية ) باكين ( شركة البويات والصناعات الكيماو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البويات والدهانات بالفئة  - 5الفئة 
 

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

على حدى  Pالتنازل عن حرف بى  - 393293العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

وفى الوضع العادى
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الكيماوية ) باكين ( شركة البويات والصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البويات والدهانات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -موضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان ال -االشتراطات        :      

على حدى  Pالتنازل عن حرف بى  - 393293العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939729 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -ويات والصناعات الكيماوية ) باكين ( شركة الب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -قسم شرطة الزيتون  -االميرية  -شارع المصانع  0

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5البويات والدهانات بالفئة  - 5الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      

 Pالتنازل عن حرف بى  -وغيرها  393293العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 

على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/08/5003 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد سعيد وشريكة  -انتر فيجن للدهانات والصناعات الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6المنطقة الصناعية مخازن الشباب  858قطعة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5دهانات الواردة بالفئة - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936054 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  -الوفا جروب  -ماجد على فرحات احمد وفا وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -مدينه السادات  -لصناعيه السادسه بالمنطقه ا 6536قطعه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئه  - 5الفئة 
 

على حدى iuiuopالتنازل عن بينتس  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0535789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بيور مصر  -ايهاب محمد ابوالعال حسن وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -قويسنا   - 569المرحلة الثانية   -المنطقة الصناعية  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0907880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/02/5002 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جنرال اروماتيك ش . م .م   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم  -ش الملك فيصل  29

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9منتجات الواردة بالفئة رقم  جميع ال - 9الفئة 
 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 

 

 

36 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0990370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/05/5006 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -ريفلون كونسيومر بروداكتس كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 00004، نيويورك ، نيويورك  وان نيو يورك بالزا

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون ، منتجات العطور ، الزيوت األساسية ، مستحضرات الزينة  - 9الفئة 

)الكوزماتيك ( ، مستحضرات العناية بالشعر ، مستحضرات تلوين الشعر ، 

 9الفئة مستحضرات العناية بالبشرة والواردة ب
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0960529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/00/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةكوريا-سى جى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكوريا  -جيو سيوول الجمهورية -جى اى ال جنج - 5ار او -سوول  05

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل مكياج احمر الشفاه ظل العيون عطور غسوالت )لوشن(  - 9الفئة 

للبشره غسوالت ) لوشن ( العنايه بالشره لمكافحة تقدم العمر غسوالت )لوشن ( للجسم 

غسوالت )لوشن (للشعر ملونات الشعر زيوت للعطور والروائح لواصق للرموش 

فر غزل قطنى ونكاشات قطنيه ألغراض التجميل علب اقنعه المستعاره والشعر واالظا

اقنعه من الجل للعين صابون لألستخدام الشخصى مستحضرات ازاله المكياج رغوه 

لتنظيف البشره شامبو منظفات اسنان مستحضرات تجميليه للحيوانات زيوت عطريه 

لوشن (  مستحضرات للغسيل والكى مستحضرات صقل مناديل ورقيه مبلله بغسوالت )

 9تجميليه الوارده بالفئه 
 

 -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

38 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0964340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -يالت واالستيراد والتصدير  شهره للتجاره والتوك -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 02شقه  -الدور الثالث   -ش السودان  904

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0968464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/09/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى  -الوفاء لصناعة مواد الزينة ومزيل الشعر لصحابها / كمال محمد صهيب صعب 

 سورى الجنسية  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ينة العاشر من رمضان مد -جنوب الجمركية  6امتداد أ  -المنطقة الصناعية  53القطعة 

 الشرقية -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 9مستحضر ازالة الشعر بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0988043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/03/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -لالستيراد والتصدير  Y Aالعالمية   -اشرف شحاتة حامد وشريكة 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الهرم   -التعاون  -من شارع الملك فيصل   -شارع عبودة  4

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ت الواردة بالفئة رقم الصابون والمنظفا - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979959 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضي واجتماعى -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -حمد عيد عبده صالح نادر م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية -الحضرة الجديدة  -ش مسجد عرفه  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنظفات و العطور بالفئة  - 9الفئة 
 

----االشتراطات        :      



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0972255 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -نادر محمد عيد عبده صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية -الحضرة الجديدة  -ش مسجد عرفه  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنظفات و العطور بالفئة  - 9 الفئة
 

-----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -نادر محمد عيد عبده صالح 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية -الحضرة الجديدة  -ش مسجد عرفه  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنظفات بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/05/5003 

 :التسجيل طالب إسم
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -نادر محمد عيد عبده صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم باب شرق االسكندرية -الحضرة الجديدة  -ش مسجد عرفه  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنظفات و العطور بالفئة  - 9الفئة 
 

---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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -العربيه الخليجيه لعصر وتكرير وتعبئه الزيوت النباتيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش الحجاز  070

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الوارده بالفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف ش م م -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية  العربية الخليجية لعصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الحجاز 070

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الصابون و المنظفات بجميع انواعهم الوارده بالفئة  - 9الفئة 
 

209913العالمة رقم العالمة مرتبطة مع  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -مصانع التكاملية للزيوت والصابون  -عالء عباس صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بنفس الخلية بالمنطقة الصناعية  03بلوك أ ، القطعة  0،5بلوك ب ، القطعة  98القطعة 

 محافظة المنيا -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الخاصه بتبيض المالبس واالقمشه وغيرها من المواد التى  - 9الفئة 

 -مستحضرات التنظيف والصقل وازاله االوساخ والكشط -تستخدم فى غسيل المالبس 

 9بالفئه  الصابون الواردة
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  -طة امام مرفق الشر -سنتر المباركية  - 07مكتب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع المنتجات الوارده  -منظفات صناعيه  -عطور  -مستحضرات تجميل  - 9الفئة 

 9بالفئه 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0973563 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -معمل الحرمين للمنظفات الصناعية  -محمد ربيع مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنا -مدينه قنا  -عزبة قرقار  ملك حمدى مصطفى الصغير 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة   - 9الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935385 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -د الشافى عطيفى جمعه محمود عب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الهرم  -ب حدائق االهرام  73

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934683 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -بى اتش دى  -اوزرين )ماليزيا( اس دى ان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رمز بريدى  -كواال المبور  -ميلز  0/5  6اوف  -أ  95/  2جاالن  24 -جاالن كيبونج 

 ماليزيا - 25000

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

طالء السيارات  -شمع للسيارات  -شامبو منظف للسيارات  -ملمع سيارات  - 9الفئة 

 دون غيرها 9وجميع تقع 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -سمراء النيل لمستحضرات التجميل  -سميرة سعيد محمود حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المطرية  - 0شقة  -ميدان السعادة  -ش اميل فؤاد  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9مستحضرات التجميل بالفئة  - 9الفئة 
 

تعهد  -تنازل عن البيان التجارى على حدة ال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة -مالك العالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -حضرات التجميل سمراء النيل لمست -سميرة سعيد محمود حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المطرية  - 0شقة  -ميدان السعادة  -ش اميل فؤاد  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9مستحضرات التجميل بالفئة  - 9الفئة 
 

التنازل  -مالك العالمة باستخدامها مجمعة تعهد  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدة -عن البيان التجارى 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -ات التجميل سمراء النيل لمستحضر -سميرة سعيد محمود حسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المطرية  - 0شقة  -ميدان السعادة  -ش اميل فؤاد  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9مستحضرات التجميل بالفئة  - 9الفئة 
 

عدم مالك العالمة ت -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة

التنازل عن مقاطع العالمة كل على حدى -باستخدامها مجمعه 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة المصرية للزيوت والصابون والمنظفات -شركة نبيل نشأت محمد وشركاة 

 شركه توصية بسيطة -اوية الكيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك هيئة  08وقطعه رقم  67مدينه بنى سويف الجديدة المنطقة الصناعية قطعه رقم 

 المجتمعات العمرانيه الجديدة مركز بنى سويف بنى سويف

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منظفات صناعيه بالفئه رقم -صابون  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة المصرية للزيوت والصابون والمنظفات -شركة نبيل نشأت محمد وشركاة 

 شركه  توصية بسيطة -الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك هيئة  08وقطعه رقم  67يدة المنطقة الصناعية قطعه رقم مدينه بنى سويف الجد

 المجتمعات العمرانيه الجديدة مركز بنى سويف بنى سويف

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منظفات صناعيه بالفئه رقم  -صابون  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمه صابون 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0932007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة المصرية للزيوت والصابون والمنظفات -شركة نبيل نشأت محمد وشركاة 

 شركه توصية بسيطة -الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك هيئة  08وقطعه رقم  67رقم  مدينه بنى سويف الجديدة المنطقة الصناعية قطعه

 المجتمعات العمرانيه الجديدة مركز بنى سويف بنى سويف

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منظفات صناعيه بالفئه  -صابون  - 9الفئة 
 

030509االشتراطات        :      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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة ايجيبت موراكو لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع بوسعيد السيجه زينب  50الدور الساع شقه  532عقار 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 9الفئة 
 

فى الوضع العادى  ynunoBالتنازل عن بيوتى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدة



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -شام لصناعة الفواحات والتصدير  -محمد عمار عبد الحكيم الفقية وشريكتة 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الطوابق  -أ )برج الفيوم ( ش الفاروق  4عقار  -الدور االول بعد االرضى  -0شقة رقم 

 الجيزة -فيصل -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9فواحات ومعطرات الجو بالفئة ال - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938636 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -02شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  904 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0933297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير   -مر رجب وشركاةتا

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة-المهندسين  -02الدور الثالث شقة -ش السودان 904

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها9جميع المنتجات الواردة بالفئة - 9الفئة 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0933293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-العجوزة  - المهندسين -02ش السودان الدور الثالث شقة  904

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400252 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -تجارية  والتصدير شهرة للتجارة والتوكيالت ال -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -02شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  904 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0968550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/09/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -محمد نبيل محمد على سريو وشركاة   -سوبر تكس سيتشنرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الماظة مصر الجديدة القاهره 4

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4الفئه جميع المنتجات الواردة ب - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ور عمانويل شارع فيكت

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 22409، مينيا بوليس ، مينيسوتا  9062 -نيكوليت مول ، تي بي اس  0000

 الواليات المتحدة االمريكية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  4الشموع الوارده بالفئة  - 4الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شل براندز انترناشيونال ايه جى شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين سويسرا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بار يرماتى بار سويسرا  6940باريرماتى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت والشحوم والصناعه ) فيما عدا الزيوت والدهون الصالحه لألكل  - 4الفئة 

 دون غيرها 4والزيوت العطريه ( مواد التشحيم ومواد االضاءه الوارده بالفئه 
 

099920العالمة مرتبطة مع العالمة رقم   االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان  -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز ومدينة المنصورة  -بملك / صبح ابو العنين ابوالعنين الفار  -شها 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/06/5003 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية -افراد -محمد محمود كامل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز ابو تيج اسيوط-محمود كامل محمد  -ش اسيوط سوهاج يملك

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4الزيوت والشحوم بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اى اف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ربيه المتحدهاالمارات الع -دبي -908الوحده رقم اس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

فحم ]وقود[، فحم، قوالب فحم، زيت قار الفحم، فحم الكوك، والعات  - 4الفئة 

)قداحات(، غاز لإلضاءة، فحم للشوايات، فحم جوز الهند، فحم لألرجيلة، فحم الليمون، 

الواردة في الفئة فحم القار، فحم خفيف سريع االشتعال، فحم نباتي، جميع أنواع الفحم 

 .دون غيرها4
 

---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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   - 47562-9000نيسانس سنتر ديترويت ميتشيغان , ري 900

 االمريكيه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد لتشحيم السيارات ,شحوم السيارات ,سوائل نقل الحركه ,زيت المحركات  - 4الفئة 

 دون غيرها  4الوارد بالفئه 
 

التنازل عن -وغيرها  225933المه رقم االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع الع

mnuniunn tni iuuq nlniignuo  وعن الحروفeL - mG   كال علي حدا في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936775 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

ة  امريكيه نظمت وقائمه بموجب قوانين شركة مساهم -اكسون موبيل كوربوريشن 

 والية نيوجيرسى , الواليات المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 82093-5537الس كوليناس بوليفارد ، ايرفينج ، تكساس  2323

 االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مركبات امتصاص و ترطيب و  زيوت و شحوم صناعية، شمع، مزلقات، - 4الفئة 

تثبيت الغبار، وقود و مواد اضاءة، شموع و فتائل لألضاءة،.زيوت 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 4هيدروليكية.الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

399535االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -كريست اويل برودكت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اس  56بالك مور ليتش ورث جاردن سيتى هرت فوردشير رمز بريدى اس جى 23

 زد المملكة المتحدة انجلترا

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 دون غيرها 4وقود زيت محركات زيت تزليق وجميعها تقع بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شيفرون انتيلكتوال بروبرتي ال ال سي  شركة محدوده المسئوليه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  34279بولينجر كانيون رود ، سان رامون ، كاليفورنيا  6000

 االمريكيه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  4زيوت التشحيم ، شحوم صناعيه ، زيوت محركات وجميعها بالفئه  - 4الفئة 

 غيرها 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

76 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0528869 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/09/5000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصر للمستحضرات الطبية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -الخانكة  -طريق بلبيس الصحراوي  4الكيلو 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0562670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/00/5000 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة امريكيه  -ب ميرك شارب اند دوم كور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات   - 7773 - 000نيوجيرسى  -وايتهاوس ستايشن   -وان ميرك درايف  

 المتحدة االمريكيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات صيدالنية لمعالجة داء السكرى والوقاية منه بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

ت        :       االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0566029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/5000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  07773 -000درايف وايتهاوس ستايشن نيوجرسي وان ميرك 

 االمريكية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2مستحضرات صيدلية فئة  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق اسبقية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

79 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0566024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/5000 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الواليات  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  07773 -000وان ميرك درايف وايتهاوس ستايشن نيوجرسي 

 االمريكية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2مستحضرات صيدلية فئة  - 2الفئة 
 

----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 - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0566022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/00/5000 

 :التسجيل إسم طالب
 

واليات شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ال -ميرك شارب اند دوم كورب 

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 07773 - 000نيوجرسي  -وابتهاوس سنايشن  -وان ميرك درايف 

 المتحدة االمريكية  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات صيدلية الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

ق اسبقية االشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0574870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/05/5009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية موسسة وفق قوانين والية نيو جيرسى   -جونسون اند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 07399نيوجيرسى  -ويك  نيو برونز -ون جونسون اند جونسون بالزا  

 المتحدة االمريكية 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

عناصر وادوات لوقف النزيف الدموى ذات طبيعة قابلة لالمتصاص للجراحة  - 2الفئة 

 2وطب االسنان والطب البيطرى بالفئة رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0530778 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/5009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 NACNDE ANRITYE  -ويسترن ميديكال كير  -شركة اسامة الطيبى وشركاه 

TYDN - توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول  -جناكليس  -طريق الحرية  698

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2لغذائية الواردة بالفئة المكمالت ا - 2الفئة 
 

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

مقطعى العالمة كال على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

83 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0530773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/08/5009 

 :التسجيل إسم طالب
 

 NACNDE ANRITYE  -ويسترن ميديكال كير  -سامة الطيبى وشركاه شركة ا

TYDN - توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول  -جناكليس  -طريق الحرية  698

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المكمالت الغذائية الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0956820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/5002 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -نوفارتس ايه جى 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، سويسرا 4005بازل  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المستحضرات الصيدالنية المعدة لالستعمال البشرى بالفئة  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0948637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/05/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين اليابان  -ل تى دى ا -نيببون سودا كو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -طوكيو  -شيودا  كيو  -شوم  5 -, أوهتيماشى  0 - 5

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

منزل مبيدات القراد. مبيدات القراد لالستخدام الزراعى والبستنة ولحديقة ال - 2الفئة 

 2بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0927073 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/00/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة داوى لتجهيز المنشات الطبيه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -ى المعاد - 45الدور الرابع شقه  - 00ب ش 00 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االدويه واالعشاب الطبيه الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

87 

 

 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0923062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/00/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بقا لقوانين والية اندياناشركة مساهمة مؤلفة وقائمة ط -ايلى ليلى أند كمبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية -  46572ليلى كوربوريت سنتر  ، انديا نابلوليس انديانا 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية ، وهى المستحضرات الصيدالنية لعالج مرض  - 2الفئة 

ق ، التهاب الجلد التأتبى )االستشرائية( ، امراض الزهايمر ، اضطرابات القل

واضطرابات المناعة الذاتية ، التهاب المفاصل وفقرات العمود الفقرى ، امراض 

واختالالت العظام والهيكل العظمى ، السرطان ، امراض القلب واالوعية الدموية ، 

ء كرونز امراض الجهاز العصبى المركزى واالضطرابات ، الصداع العنقودى ، دا

)مرض يصيب الجهاز الهضمى ( ، الخرف ، االمراض واالضطرابات الجلدية ، 

السكرى ، زيادة تركيز الدهون والبروتينات الدهنية فى الدم ، امراض واضطرابات 

الغدد الصماء ، امراض واضطرابات الجهاز الهضمى ، نقص السكر فى الدم ، 

، مرض التهاب االمعاء ، امراض االلتهاب واالمراض واالضطرابات االلتهابية 

واضطرابات الكلى ، امراض اضطرابات الكبد ، االضطرابات العقلية ، االمراض 

واالضطرابات االيضية ، الصداع النصفى ، التصلب المتعدد ، امراض واضطرابات 

العضالت ، امراض واضطرابات االعصاب والخاليا العصبية التنكسية ، اضطرابات 

االلم ، مرض باركنسون ، التهاب المفاصل الصدفى ، التهاب  الجهاز العصبى ،

المفاصل الروماتويدى ، متالزمة شوغرن )اختالل مناعى لجفاف حاد بالفم والعينين( ، 

اضطرابات النوم ، اعتالل المفاصل الفقارية ، الذئبة الحمامية الجهازية )اختالل مناعى 

لسليمة عن طريق الخطأ فى اجزاء كثيرة حيث يهاجم نظام المناعة فى الجسم االنسجة ا

من الجسم ( ، التهاب القولون التقرحى ، العوامل والمواد التشخصية لالغراض الطبية ، 

مستحضرات تشخيصية اشعاعية لالستخدام فى تشخيص امراض االعصاب والخاليا 

 2العصبية التنكسية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0965994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -صيدلية العزبى  -أحمد عصام راغب العزبى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديدة -شارع احمد تيسير  0

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئة وجميع  2بالستر طبي الوارد بالفئة  - 2الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0988086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

52/03/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

اس بى فى  -بصحه الحيوان القمة الدوائيه البيطرية للرعايه  -محمد فتحى غريب بالل 

 فرد مصري الجنسيه  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر شكر خلف السنترال بملك امين رمضان عرفات  مركز كفر شكر القليوبية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االدويه الواردة بالفئه  - 2الفئة 
 

ضع العادي االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979952 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى   -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هيلث ليمتد  بنشمارك انيمال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كيو ان المملكة المتحدة 0 92سميثى وود درايف ، شفيلد ، اس  7بنشمارك هاوس ، 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات البيطرية ، اللقاحات البيطرية ، مستحضرات التشخيص  - 2الفئة 

ة للحيوانات ، مطهرات ، مستحضرات لالستخدام البيطرى ، مكمالت للحمية الغذائي

البادة الحشرات و الحيوانات الضارة ، مبيدات االفات ، مبيدات الفطريات ، مبيدات 

 االعشاب ، المبيدات الحيوية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0976893 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية   -طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات  03702شيستنت ران بالزا, ويلمينجتون ديالوير   -سنتر  رود  384

 المتحدة االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيدات الفطريات الغراض الزراعة و مكافحة امراض النباتات و هذه  - 2الفئة 

 2المنتجات واردة بالفئة رقم 
 

299110االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس. ار. ال ) دى ام جى ايطاليا اس. ار. 

 شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا  -ال ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ) ار ام ( , ايطاليا, بومزيا ,  00080،  800،  56فيا الورنتينا كيه ام 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية والصحية ومنتجاتها لألغراض الطبية ، بما في ذلك  - 2الفئة 

بخاخ األنف لألغراض الطبية ، مواد وأغذية حمية معدة لالستعمال الطبي ، مواد 

مية، مكمالت للحمية وأغذية حمية معدة ليست لالستعمال الطبي ، مستحضرات ح

الغذائية لالستهالك البشرى، مكمالت معدنية إلى الغذاء، مكمالت للحمية الغذائية 

ومكمالت غذائية لغايات طبية ، المكمالت الغذائية المعدنية ،مكمالت للحمية الغذائية 

تحتوى على الفيتامين، مستحضرات فيتامينيه، مستحضرات فيتامين في شكل مكمالت 

  2ذه المنتجات واردة بالفئة رقم غذائية وه
 

مح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978826 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى الجنسيةم -فردى  -ايمن محمد رشاد محمد الشاعر  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم الزهور  -مساكن الجوهرة  0مدخل رقم  98بالعمارة رقم  400شقة رقم 

 بورسعيد

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 2الفئة 
 

229319االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977448 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  -اى اى دو  بونت دى نيمورز اند كومبانى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  03702شيستنت ران بالزا  ويلمينجتون  ديالوير  -سنتر  رود  384

 االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2مبيدات للديدان الخيطية ومبيدات الحشرات فئة  - 2الفئة 
 

----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973634 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قصر النيل -الزمالك  -ش ابو الفدا 3

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973638 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -خالد عز الدين اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-يلقصر الن-الزمالك-ش ابو الفدا 3

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930259 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -الدور االول  Y5المبنى رقم  04B00بلوك رقم 

 الجناح الجنوبى كايروفيستسفال سيتى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2لمنتجات الوارده بالفئه رقم جميع ا - 2الفئة 
 

299992االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

ين الجمهورية الكوريهشركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوان -سى جى كوربوريشن 

  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  سيوول ، الجمهورية الكوريا -جيو  -جى اى ال ، جنج  - 5ار او  -، سوول  05

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مكمالت الغذائيه,,مكمالت للحميه الغذائيه, مكمالت الفيتامينات,مكمالت  - 2الفئة 

هالم ملكى ,وجبة بديله كمكمل غذائى, مشروبات معده للحميه الغذائيه تحتوى على 

للحميه, الشاى الطبى, ادويه الغراض بشريه,مستحضرات الطبية ألغراض التخسيس, 

مستحضرات فيتامينات, مطاعيم, المضادات الحيويه, مواد مضاده لاللتهابات , 

 مستحضرات صيدالنيه للعنايه للبشره ,

ي, المكمالت الغذائية تتكون من بكتيريا حمض خمائر لالستخدام الطبي أو البيطر

 اللبنيك في شكل مسحوق , دقيق لبنى,

طعام للرضع , المكمالت الغذائية البيطرية , مكمالت البروتين للحيوانات , المضافات 

الغذائية للمواد الغذائية الحيوانية ؛ اضافات البروتين الغذائيه, المكمالت الغذائية التي 

ض األمينية , األحماض األمينية لألغراض البيطرية , ألحماض تتكون من األحما

األمينية لألغراض الطبية ,مستحضرات الميثيونين لألغراض الطبية , مستحضرات 

الببتيدات االصطناعية لألغراض الدوائية , مستحضرات بيطريه , مزرعه كائنات دقيقه 

الغراض الميكروبية الغراض طبيه ,مزرعه كائنات دقيقه الستخدمات بيطريه , ا

لالستخدام الطبيه ,االغراض الميكروبية لألستعمالت البيطرية , خالصه الجينسنغ 

لألغراض الطبية , ,الجينسنغ لألغراض الطبية مستحضرات انزميه الغراض طبيه , 

مكمالت بروبيوتيك , مستحضرات صيدالنيه طبيه وبيطريه , مستحضرات صحيه 

والمواد المالئمه لألدوية أو البيطرية واطعمه لالطفال ,  الغراض طبيه , أغذية الحمية

مكمالت حميه للبشر والحيوانات , اللصقات ومواد ضماد , مواد لحشو األسنان ، وشمع 

طب األسنان , مطهرات , مستحضرات الباده الحشرات , مضاد فطريات ومبيدات 

تامينات على شكل االعشاب, مستحضرات طبيعيه الستخدامات الحميه , مستحضرات في
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

مكمالت غذائيه , المكمالت الغذائية المضادة لألكسدة , المكمالت الغذائية التي تتكون 

من أحماض امينيه,ومستحضرات من معادن نادره, المستحضرات الصيدالنية التى 

تهدف الى تكمله النظام الغذائى او الحصول على فوائد صحيه , الكوالجين لألغراض 

ت الصحية على أساسها األسماك المجففة والمحار , المكمالت الغذائية الطبية , المكمال

القائمة أساسا على استخراج األسماك , المكمالت الغذائية أساسها مستخلصات نخالة 

  2األرز. بالفئه 
 

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

099995عالمة رقم مع ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935453 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة وقائمة وفقا للقانون  -معامل سيكم للمنتجات الحيوية  

 المصرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية مصر العربية -القاهرة   -مدينة السالم   -الصحراوى اول طريق بلبيس  9

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد  -مستحضرات صحية لغايات طبية  -مستحضرات صيدلية وبيطرية  - 2الفئة 

مواد  -لصقات ومواد التضميد  -حمية معدة لالستعمال الطبى واغذية للرضع واالطفال 

مستحضرات البادة الحشرات  -مطهرات  -االسنان وشمع طب  -حشو االسنان 

أعشاب  -مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب  -والحيوانات الضارة لالستخدام المنزلى 

 2وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -شاى دوائى  -دوائية 
 

لك العالمة تعهد ما -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

291352العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ايسترن ستار للتجارة والتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -شارع االندلس  90بالعقار رقم  09قة رقم ش

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االغذيه الطبية الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0934000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين فرنسا -سيفا سانتية انيمال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -ليبورن  99200 -ف  -أفينيو دى الباالستيير 00

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2نتجات البيطريه المستحضرات البيطريه فئة الم - 2الفئة 
 

----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجامعة االمريكية بالقاهرة معهد ثقافي تعليمي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القصر العيني القاهرة099

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 
 

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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسيه -سانوفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا  -باريس  82007  -رو ال بواتى  24

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  2منتج مضاد للسكر  الوارد بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

0215221مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

106 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية -نوفارتيس أ ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل سويسرا 9004

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2طبيه لعالج االلتهابات وااللم بالفئة مستحضرات  - 2الفئة 
 

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

059522مع العالمة مرتبطة مع  العالمة رقم 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية -نوفارتيس أ ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل سويسرا 9004

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2مستحضرات طبيه لعالج االلتهابات وااللم الوارد بالفئة  - 2الفئة 
 

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

 059522مع 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937538 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -أمجين انك

 مريكيةالمتحدة اال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  0833-30950وان امجين سنتر درايف ثاوزند اوكس كاليفورنيا 

 االمريكية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية ومستحضرات صيدالنية ومواد تستخدم لعالج العظام،  - 2الفئة 

الرئة، العين، المثانة، خاليا الدم، ، وأمراض المفاصل، األمعاء، القولون، الجلد، 

األوعية الدموية واالضطرابات، مستحضرات صيدالنية ومواد لعالج المناعة الذاتية 

وجهاز المناعة، االلتهاب، التهاب األمعاء، الجهاز الهضمي، الجهاز العضلي الهيكلي، 

ابات، المستحضرات الجلدية، الرئوية، التنفسية ، األورام وأمراض العيون واالضطر

الصيدالنية والمواد المستخدمة لعالج التهاب المفاصل ، والتهاب المفاصل 

الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدافي، والتهاب الفقار الالصق، والتهاب المفاصل 

الشبكي المحوري، والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، والتهاب المفاصل ذات 

وهشاشة العظام ، والتهاب المفاصل المحيطي، وتدهور الصلة بالتهاب العصب، 

القرص الحاد وأمراض التهاب األمعاء ، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، 

مرض بيهوت المعوي ، التهاب المحفظة المزمنة، آفات األمعاء الدقيقة، متالزمة 

الصدفية  بودالك ، الصدفية، الصدفية الشائع، الصدفية المفصلية، –هيرمانسكي 

اللويحية، التهاب الغدد العرقية المقبح، التهاب المثانة الخاللي، توقف التنفس أثناء النوم 

، الساركويد، اضطرابات األوعية الدموية في شبكية العين ، التهاب الغرغيني، اتساع 

األوعية الدموية المشيمية، متالزمة نيثيرتون، التهاب الشريان الخلوي العمالق ، تقيح 

 .دون غيرها02لجلد متالزمة ، سرطانات الغدة الدرقية ، الربو ، والربو المقاوم بالفئة ا
 

295052االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0933567 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -يداوي مصر  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -ميدان عمان   0

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئوليه مؤلقة وقائمة طبقا -هاربين ويكى بيوتكنولوجي كو ال تي دي 

 لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

هاربين ايكونوميك اند تيكنولوجيكال -كونسينتراشون هاببينج رود  -هابينج رود 670

 لصين ا -هيلونجيان  -ديفيلوبمنت زون 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات كيمائية لالغراض البيطرية -مستحضرات بيطريه  - 2الفئة 

مستحضرات -ادوات لالغراض البيطرية  -مستحضرات حيويه لالغراض البيطريه 

اطعمة -مكمالت غذائيه )حميه(للحيوانات -مطهرات -تشخيص لالغراض البيطرية

مستحضرات لالبادة الحشرات و الحيوانات -راض البيطريةحمية غذائية مهيأة لالغ

دون  2لقاحات بالفئة  -مبيدات حيويه -مستحضرات لالبادة الحيوانات الضاره -الضاره 

 غيرها
 

في الوضع العادى Lاالشتراطات        :      التنازلععن حرف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0588933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5005 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -عمر عبد العزيز عطية بركة  -المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة 

 فرد مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/06/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

-شركة متحدةمؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك -ال جلوب -لينكولن 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  30680نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  3060

 االمريكيه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

و كل خليط ، حشو اللحام، أسالك وقضبان معدنية للحام، معادن غير نفيسة  - 6الفئة 

كابالت واسالك غير كهربائيةمن المعدن ، أنابيب ومواسير معدنية، قضبان و أعمدة و 

مسامير معدنية، قضبان مطلية بالنحاس االصفر، معاجين و مسحوق معدنية للحام ، 

 دون غيرها 6لحام بالنحاس و الخامات وكلها فى فئة 
 

052991راطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى   -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -تور عمانويل شارع فيك

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير   - Z09 - C02قطعة    

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 (6ع منتجات الفئة )جمي - 6الفئة 
 

225030العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لمونيوم لسحب قطاعات اال 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير   - Z09 - C02قطعة    

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 (6جميع منتجات الفئة ) - 6الفئة 
 

225030العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -بيان التجارى التنازل عن ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978645 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cمالمركز العا

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها6جميع منتجات الفئة) - 6الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية على  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978648 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة_ 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناعية انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الص09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها6جميع منتجات الفئة) - 6الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية على  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978647 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير   - Z09 - C02قطعة    

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة 

 6 : مةالــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

225030العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978643 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لسحب قطاعات االلمونيوم  50وت شركة اكستروك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير   - Z09 - C02قطعة   

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

225030العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -   االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة_ 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة_ 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الصناعية  انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978625 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم   50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09Z_02C 6مدينة  -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير 

 الجيزة -أكتوبر   

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 225030االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم   50ت شركة اكستروكو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير    Z09 - 02Cقطعة  

 الجيزة  -أكتوبر    6مدينة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 225030ت        :      العالمة مرتبطبة مع العالمة رقم االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم   50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09-_02C 6مدينة  -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -ا نجينرينج اسكوير 

 الجيزة  -أكتوبر  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

عن البيان التجارى  التنازل - 225030االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978622 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09Z_02C  6مدينة  -الشمالية للمناطق الصناعية  التوسعات -انجينرينج اسكوير 

 الجيزة -أكتوبر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -225030االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية على  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

127 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية دون  - 225030شتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة اال

غيرها
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ساهمة مصرية شركة م -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09Z - 02C  6مدينة  -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية   -انجينرينج اسكوير 

 الجيزة -أكتوبر  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -نج اسكوير  انجينري - Z09 - C02قطعة    

 الجيزة -أكتوبر  6مدينة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

225030العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0978660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة مصرية  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 _الجيزة أكتوبر6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم   50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09Z_02C  6مدينة  -التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوير 

 الجيزة -أكتوبر  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6تجات الفئه رقم جميع من - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -  225030االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ونيوم _شركة مساهمة_لسحب قطاعات االلم 50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيانات التجارية على  - 225030العالمة  االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع

حدة
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم   50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية مدينة  -انجينرينج اسكوير   Z 09 - 02Cقطعة 

 الجيزة -أكتوبر   6

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لسحب قطاعات االلمونيوم  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

09- _02C  6مدينة  -ناعية التوسعات الشمالية للمناطق الص -انجينرينج اسكوير 

 الجيزة  -أكتوبر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 225030االشتراطات        :      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0978668 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لسحب قطاعات االلمونيوم _شركة مساهمة مصرية  50شركة اكستروكوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انجينرينج اسكوير _التوسعات الشمالية للمناطق الصناعية 09Z_02Cالمركز العام

 أكتوبر _الجيزة6مدينة

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

225030االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0977206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -ردي ف -االهرام  -احمد رضا عبد الحميد مصطفى حجازي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -المعصره بملك رضا عبد الحميد مصطفى حجازي مركز ميت غمر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6تشكيل معادن بالفئة  - 6الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0930856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -شركه المدينه المنوره للحدايد والبويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الغربيه -سمنود  -شارع السيدة زينب  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جات الفئه جميع منت - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930752 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 السيد سيد أحمد السيد ابراهيم )هاى توب للتجارة واالستيراد والتصدير  شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

من الكورنيش خلف شارع محمد فريد المرشحة طنطا ثان شارع سعيد عزام متفرع  8

 الغربية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

الكوالين واالقفال واالكر والمفصالت ودميع لوازم االبواب والشبابيك  - 6الفئة 

 دون غيرها 6والموبيليات واالكسسوارات الخاصة بها والسلندرات الواردة بالفئة 
 

-----      االشتراطات        :



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 

 

 

139 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

)هاى توب للتجارة واالستيراد  -السيد سيد أحمد السيد إبراهيم وشريكته  \شركه 

 شركة تضامن-والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المرشحة ثان طنطا -يد عزام متفرع من الكورنيش خلف شارع محمد فريد شارع سع 8

 فاطمه جابر عبد العزيز الغربيه  \بملك 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

الكوالين واالقفال واالكر والمفصالت وجميع لوازم االبواب والشبابيك  - 6الفئة 

 6اردة بالفئة والموبيليات واالكسسوارات الخاصة بها والسلندرات الو
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

140 

 

 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930758 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -والتصدير    )هاى توب للتجارة واالستيراد  -شركة السيد سيد أحمد السيد ابراهيم 

 شركة تضامن مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المرشحة   -خلف شارع محمد فريد   -شارع سعيد عزام متفرع من الكورنيش  8

 الغربية  -طنطا ثان  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 الكوالين واالقفال واالكر والمفصالت وجميع لوازم االبواب والشبابيك - 6الفئة 

 6والموبيليات واالكسسوارات الخاصة بها والسلندرات الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

141 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935678 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

هاي توب للتجارة و االستيراد و  -احمد السيد ابراهيم  وشريكته   شركة السيد سيد

 شركة تضامن مصرية  -التصدير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -ثان طنطا  -المرشحة -شارع سعيد عزام متفرع من الكورنيش  8

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

المقابض و جميع لوازم االبواب و الشبابيك الكوالين و االقفال و المفصالت و  - 6الفئة 

 6و الموبيليات و االكسسوارات الخاصة بها و السلندرات الوارده 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939652 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

هاى توب للتجارة واالستيراد -هيم وشريكته شركة السيد سيد احمد السيد ابرا  

 شركة تضامن -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المرشحة ثان طنطا -شارع سعيد عزام متفرع من الكورنيش خلف  شارع محمد فريد  8

 فاطمه جابر عبد العزيز الغربيه  \بملك 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

فال و االكر والمفصالت والمقابض وجميع لوازم االبواب الكوالين واالق - 6الفئة 

  6والشبابيك والموبيليات واالكسسوارات الخاصة بها والسلندرات الواردة بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

هاى توب للتجارة واالستيراد  -مد السيد ابراهيم وشريكته شركة السيد سيد اح 

 شركة تضامن مصرية  -والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -المرشحة  -خلف شارع محمد فريد  -متفرع من الكورنيش  -شارع سعيد عزام   8

 الغربية -ثان طنطا  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

القفال والمقابض وجميع لوازم االبواب والشبابيك والموبيليات الكوالين وا - 6الفئة 

 6واالكسسوارات الخاصة بها والسلندرات الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936706 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -ان ش.م.م  شركة مجموعة األهرام لنظم االم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الشرقية   -مدينة العاشر من رمضان  - Y0المنطقة  4/50القطعه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفيسة، وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية،  - 6الفئة 

لسكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائية من معادن غير مواد معدنية لخطوط ا

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

حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في 

 .6قم فئات أخرى، خامات ومعادن وجميع المنتجات الواردة بالفئة ر
 

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

 309059العالمة 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 - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تأسست طبقا لقوانين  -بول اسوسيشن )فيفا(  فيديريشن انترناشونال دي فوت

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زيوريخ سويسرا 7044   50فيفا استراس 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

حلقات وسالسل للمفاتيح زينة معدنية؛ هياكل صغيرة؛ حلي؛ تماثيل وتماثيل  - 6الفئة 

عدنية للمركبات؛ أوعية ثابتة معدنية للمناديل ؛ صغيرة ومنحوتات وجوائز؛ شارات م

جميع ما ذكر مصنوع من معادن غير نفيسة أو كل خليط منها؛ صناديق معدات فارغة 

من المعادن، إطارات لوحات من المعدن، لوحة ترخيص للمركبات من المعدن، لوحات 

دون  6بالفئة أرقام المركبات معدنية؛ أغطية معدنية مطبوعة لغايات الجمع الواردة 

 غيرها
 

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

وغيرها 209339
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده صينية  -ال تي دي  -كونسومابليز كو   ووهان تيمو ويلدين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -هيوبي  -ووهان  -تشينغشان ديستريكت  -وودونغ ستريت   02نمبر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

قضبان  -سبائك لحام فضيه  -قضبان معدنيه للتنحيس  -شبائك لحام ذهبيه  - 6الفئة 

اسالك  -اسالك من سبائك المعادن غير النفسيه )عدا سلك المصهر(  -معدنيه للحام 

سبائك تنحيس وجميع هذه المنتجات  -قضبان معدنيه للتنحيس واللحام  -معدنيه للحام 

 وال ترد ضمن فئات اخري 6وارده بالفئه 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0924807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شارب كابوشيكى كايشا  وتعمل ايضا تجاريا باسم شارب كوبوريشن 

 تألفت بموجب قوانين اليابان  -يابانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ليابانا - 230 - 7255اوساكا  -ساكاى سيتى  -كو  -ساكاى  -تشو   -تاكومى  0

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

المكانس  -المكانس الكهربائية لالستخدمات المنزلية واالستخدامات الصناعية  - 8الفئة 

الكهربائية االوتوماتيكية )المشغلة ذاتيا( المكانس اكهربائية االوتوماتيكية )المشغلة ذاتيا( 

روبوطات التنظيف  -نترنت باستخدام شبكات الحوسبة التى تعتمد على مصادر من اال

المكانس الكهربائية لفرشات االسرة لالستخدامات  -الكهربائية لالستخدام المنزلى 

الغساالت  -الغساالت الكهربائية مع مجففات المالبس لالستخدامات المنزلية  -المنزلية 

غساالت الصحون  -الكهربائية لالستخدامات المنزليةواالستخدامات الصناعية 

االت التلميع بالشمع  -بائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية الكهر

خالطات الطعام الكهربائية  -الكهربائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية 

عصارات الفواكه الكهربائية  -لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية

 -ن )المشغلة ذاتيا( لالستخدامات الصناعية روبوطات الحمالي -لالغراض المنزلية 

االت الغسل الكهربائية للغايات الصناعية  -المكانس الكهربائية لالستخدامات الصناعية 

العصارات الكهربائية لالستخدامات  -غساالت الصحون لالستخدامات الصناعية  -

رات الكهربائية القا -خالطات الطعام الكهربائية لالستخدامات الصناعية  -الصناعية 

واالت القطع الى شرائح لالطعمة  -االت تقطيع الطعام  -لالستخدامات الصناعية 

االت  -االت التلميع بالشمع الكهربائية لالستخدامات الصناعية  -لغايات الصناعية 

قطع  -االت الغسيل فوق السمعية لالستخدامات الصناعية  -واجهزة المعالجة الكيماوية 

 دون غيرها  8لبضائع المذكورة سابقا والواردة بالفئة رقم واكسسوارات ا
 

 eRAmAISVاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0969508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ايطاليه  -بيرتازوني اس .بي .ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جاستاال )ار اي (ايطاليا 45006, 6/7فيا باالزينا 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة الكهروميكانيكة للمطبخ ,تحديدا أجهزة و آالت الفرم و الطحن و  - 8الفئة 

 العصر و مزج الطعام آالت غسل االطباق ,الغساالت و المكانس الكهربائية ,آالت

التلميع الكهربائية ,قطع الغيار و المستلزمات الواردة ضمن هذه الفئة فيما يخص جميع 

 دون غيرها 8المنتجات المذكورة أعاله الواردة بالفئة 
 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
 

 

 

149 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985987 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/06/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 --شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك -لوبال ج -لينكولن 

 الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  30680نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  3060

 االمريكيه 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

والمحركات والماكيينات ) باستثناء  -آلية لمعالجة المواد والتصنيع االت وعدد  - 8الفئة 

مصادر الطاقة لالالت اللحام والقطع واللحام بالقصدير واللحام  -المركبات البرية ( 

االت  -وصالت الماكينة ومكونات ناقل الحركة ) باستثناء المركبات البرية (  -بالنحاس 

االتواجهزة لحام وقطع الغاز  -نحاس واللحام واجزاؤها والقطع واالت اللحام بال -اللحام 

منظمات  -مصابيح الغاز للحام والقطع  -مصابيح اللحام  -اجهزة تلقيم سلك اللحام  -

اقطاب كهربائية ) اسالك( اللحام فوهات اللحام االدوات  -الضغط الالت اللحام والقطع 

 8صنيع االقطاب الكهربائية فئة معدات لت -الزراعية بخالف التى يتم تشغيلها يدوى 

 دون غيرها
 

منح حق اسبقية –وغيرها  052991االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985748 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -الفتح للتجارة والتوريدات  -ركاة مجدى عبده محمد احمد وش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش التحرير باب اللوق عابدين  086الكائنة بالدور الثانى فوق االرضى بالعقار  2شقه 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الخالطات وكاتشن مشين الواردة بالفئه  - 8الفئة 
 

-----:       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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979958 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى   -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نك.شركة محدودة كاتر بيلر إ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  3240 - 60653ان اى ادمز ستريت ،بيوريا،الينوى  000

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 :08الفئة  - 8الفئة 

اآلالت والعدد اآللية وملحقاتها والمحركات والمكائن والمولدات )ليست للمركبات 

قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( ، ضاغطات  البرية( ،

لآلالت ، مولدات الكهرباء ، مضخات لآلالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء 

والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية 

واد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع والرفع والدفع البحري ومناولة المواد وكشط الم

النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب 

وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وإدارة النفايات والهواء 

ء النباتي والنقل والمساحات واستخراج الحجارة والتجميع واألسمنت وإدارة الغطا

واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع 

المذكورة آنفاً ، اآلالت والعدد اآللية وملحقاتها والمحركات والمكائن والمولدات )ليست 

للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( تحديداُ 

لشاحنات المفصلية وراصفات األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع ا

وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع الرص وجرافات مجنزرة للمسارات المضغوطة 

ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات كبل السحب والحفارات 

وجرارات تحزيم قطع األخشاب )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية والحفارات 

ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد وآالت استخراج الفحم من مناجم عالية 

الجدار ومجارف هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي 

وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب 

إصالح الطرق وجرارات تجهيز المواقع وجرارات الرفع والجرافات  وماكينات
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الصغيرة ذات العجالت المطاطية وأنظمة ناقلة الستخراج الفحم من السطوح وآالت 

المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت تعدين الصخور الصلبة تحت األرض 

أنظمة استخراج الفحم وآالت استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار تحت األرض و

تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات )لشق الطرق( ذات 

العجالتوالحفارات ذات العجالتوالجرافات ذات العجالتوكواشط الجرارات ذات 

العجالت وجرافات قطع الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفي والمحركات البحرية 

لآلالت والمكائن والمحركات الهيدروليكية ، والمحركات الصناعية ومحركات الديزل 

المولدات الكهربائية والصناعية ومولدات الديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز 

الطبيعي والمولدات الكهربية المتحركة ، قطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد 

مثقاب لولبي( تصنيعها لكافة المنتجات المذكورة آنفاً ، الملحقات تحديداً البّريمة )

والمحراث الخلفي ومقابض الباالت ورماح الباالت والشفرات والمقشات وقطاعات 

الفراشي والدالءومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآالت تقليم األشجار 

ورؤوس قطع أشجار الغابات وجزازاتالمدراسات والشوكات والكالبات والمطارق 

ة المواد وأدوات فَْرش التراب والمعالجات المتعددة ورؤوس آالت الحصاد وأذرع مناول

ومكنات السحق واألمشاط )لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشير وآالت 

الجز وأالت سحب وفصل العَلَف األخضر المحفوظ ومنافخ الثلج وجرافات الثلج 

ات الحرث وحفارات وجرافات دفع الثلج ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدو

الخنادق وجرارات رافعة جملونية وأنظمة تمديد المياه والرافعات )ونش( وناقالت 

األدوات المتكاملة وفكوك القطع وشوكات المنصات النقالة جميعها لما ذكر آنفاً لجرف 

التراب وتكييف األرض ومناولة المواد ، قطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد 

ة المنتجات المذكورة آنفاً ، أجزاء اآلالت لالستخدام في الضغط وضغط تصنيعها لكاف

الغاز والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات تحديداً قطع 

وتصفية األشجار والفراشي والضغط والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 

والدفع البحري ومناولة المواد التراب والمسطحات األرضية والعناية بالحدائق والرفع 

والتعدين وفَْرش التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل عمليات حفر النفط والغاز ، 

إنتاج الطاقة من المكائن والمولدات وضخ الزيت وحفر األنفاق وإدارة النفايات والهواء 

دام مع المعدات والمساحاتوإدارة الغطاء النباتي ، حلقات معدنية مانعة للتسرب لالستخ

اآللية التوربينيةوفرازات الطرد المركزي ، حلقات معدنية مانعة للتسرب لالستخدام في 

الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب 

والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش 

النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد  التراب وتوزيع

وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر 

األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، مانعات تسرب معدنية لآلالت لالستخدام في الزراعة 

األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف 

والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب 

وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد 

المواقع وحفر األنفاق  األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة

وإدارة الغطاء النباتي ، مجموعة متكاملة من قطع المحركات للجرافات ذات المحراث 

الخلفيوالجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطيةوالجرافات المجنزرة للتضاريس 

المتعددة وناقالت األدوات المتكاملةوالجرافات ذات العجالت والحفارات المجنزرة 

ات العجالت والمجارف األمامية ومناوالت المواد المتداخلة ومناوالت والحفارات ذ

المواد المجنزرة ومناوالت المواد ذات العجالت والجرارات المجنزرة وآليات تمديد 
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األنابيبوالجرافات المجنزرة وضاغطات ردم األراضي وضاغطات التربة والجرارات 

ات محركات والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالتوجرارات تسوية األرض ذ

الصناعية وكواشط الجرارات ذات العجالتومعدات للغاباتوجرارات الرفع المجنزرة 

وجرارات الرفع ذات العجالت والجرارات المجنزرةلتحزيم قطع األخشابوجرارات 

تحزيم قطع األخشاب ذات العجالت وآليات النقل وآالت الحصاد المجنزرةوجرارات 

لي وضاغطات التربة االهتزازية وضاغطات التربة مزودة بذراع رافعة مفص

وضاغطات األسفلت االهتزازية والضاغطات الهوائية وراصفات األسفلت وراصفات 

األسفلت المجنزرة وأذرع التسوية ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي 

للشوارعوماكينات إصالح الطرق ورافعات صفًّ الدًريس ومثبتات التربة وجرافات 

الفحم تحت األرض ومناوالت النفايات والبّريمة والمراكمات البالية والشفرات استخراج 

والمقشات وقطاعات الفراشي والدالءوالجزازات والشوكات والكالبات والمطارق 

ورؤوس آالت الحصاد وأدوات فَْرش التراب ومكنات السحقواألمشاط )لتسوية التربة( 

ت الجز وأالت السحب والفصل والمنافخ وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشيروآال

والجرافات ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث وحفارات 

الخنادقوالرافعات )ونش(وأنظمة تمديد المياه ، المحركات والمكائن عدا ما كان منها 

،  للمركبات البرية ، قارناتآلية وعناصر نقل الحركةعدا ما كان منها للمركبات البرية

المعدات الزراعية عدا ما يدار باليد تحديداً مقابض الباالت ورماح الباالتوأدوات فَْرش 

التراب واألمشاط )لتسوية التربة(وأدوات الحرث وحفارات الخنادق لالستخدام في 

الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب 

الرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش والغابات والمسطحات األرضية و

التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد 

وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر 

عناصر نقل الحركة عدا ما كان منها األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، قارنات آلية و

للمركبات البرية ، صمامات كونها أجزاء آالت ، شمعات اإلشعال ، مرشحات )فالتر( 

الهواء والغاز باعتبارها أجزاء من اآلالت أو المكائن للغايات الميكانيكية ، مجموعات 

ات )فالتر( سحب الهواء والعوادم للمكائن ، منظمات المياه كونها أجزاء آالت ، مرشح

الزيت ، قارنات لآلالت ، أجهزة إقالع للمحركات والمكائن ، المضخات الكهربائية ، 

السيور لآلالت ، ريش المراوح باعتبارها أجزاء آالت ، الملحقات للمركبات تحديداً 

جرافات الكالبات لجرف التراب واألشياء السائبة ، فوهات وقود المكائن المحترق ، 

الستخدام في المكائن ، سخانات الوقود للمكائن ، المكثفات الهوائية ، فرازات المياه ل

مولدات التيار المتردد للمركبات البرية ، محامل مقاومة لالحتكاك لآلالت ، منصات 

مقاومة لالحتكاك لآلالت ، أدوات ضد التلوث للمحركات والمكائن ، محاور دواليب 

يداً للشاحنات المفصلية والشاحنات على اآلالت ، حلقات كريات المحامل لآلالت تحد

الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات األسفلت وراصفات األسفلت 

والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآليات 

الرصوالجرافات المجنزرةوالجرارات )لشق الطرق(والحفارات ذات كبل السحب 

ثاقب( والمجارف والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب ومعدات والحفارات )م

للغابات وآليات النقل وآالت الحصادوالمجارف الهيدروليكية والجرارات المزودة بذراع 

رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات 

والجرافات الصغيرة ذات  تمديد األنابيبوماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع

العجالت المطاطية والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت والحفارات ذات العجالت 

لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب 
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وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 

التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط  والتعدين وفَْرش

والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة 

المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، كتائف ارتكاز لآلالت ، محامل للمكائن ، 

المستخدمة للمركبات ، قطع مكابح لآلالت بخالف  بطانات مكابح لآلالت بخالف

المستخدمة للمركبات ،نعول مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ،مكربنات ، 

آالت تدار بالهواء المضغوط ، مضخات تدار بالهواء المضغوط ، أذرع توصيل لآلالت 

ئن أو المحركات ، والمحركات والمكائن ، كبالت تحكم كونها أجزاء من اآلالت أو المكا

مولدات التيار ، رؤوس أسطوانات للمكائن ، أسطوانات لآلالت ، أسطوانات للمحركات 

والمكائن ، لقم حفر مركزية كونها أجزاء آالت ، رؤوس حفر كونها أجزاء آالت ، 

مثاقب آلية ، سيور المولدات الكهربائية والديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي 

ات الكهربائية والديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، سيور ، المولد

للمحركات والمكائن ، مراوح المحركات والمكائن ، أجهزة نقل الوقود لمحركات 

االحتراق الداخلي تحديداً مضخات الوقود ، مسننات نقل الحركة لآلالت بخالف 

آالت ، المطارق كونها أجزاء  المستخدمة في المركبات البرية ، الوقاء كونها أجزاء

آالت ، المطارق الهيدروليكية ، مضخات التشحيم ، المشحمات كونها أجزاء آالت ، 

دواليب تنظيم سرعة اآلالت ، مكابس للمحركات ، بكرات كونها أجزاء آالت ، 

المضخات الكهربائية ، مسننات تخفيض السرعة بخالف المستخدمة للمركبات البرية ، 

مدة اإلدارة كونها أجزاء آالت ، الضاغطات الفائقة للمحركات والمكائن ، قارنات ألع

الشواحن التربينية للمحركات والمكائن ، سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف المستخدمة 

في المركبات البرية ، الضاغطات التربينية ، أجزاء وقطع المنتجات المذكورة آنفاً تباع 

زاء المكائن الميكانيكية للمركبات البرية والمعدات كوحدة واحدة مع المنتجات ، أج

الزراعية ومعدات جرف التراب تحديداً محركات التشغيل ومولدات التيار المتردد 

والمكابس ورؤوس األسطوانات وأجزاء أنظمة التبريد تحديداً مضخات المياه للمركبات 

ات الزيت للمكائن البرية ومضخات المياه لالستخدام في المحركات والمكائت ومبرد

والمشعات الحرارية والمبادالت الحرارية للمحركات والمكائت والمراوح للمحركات 

والمكائن والشواحن التربينية وأجزاء أنظمة التشحيم تحديداً مضخات الزيت للمركبات 

البرية ومضخات الزيت لالستخدام في المحركات والمكائن ومانعات التسرب المعدنية 

ة للمكائن وأطواق منع التسرب المعدنية وغير المعدنية لمكائن المركبات وغير المعدني

وأطواق منع التسرب لمحركات االحتراق الداخلي وقارنات األعمدة لآلالت ومسننات 

لآلالت ومسننات لمكائن اآلالت وأعمدة للمكائن وضاغطات الهواء والقوالب ، األعمدة 

ئن ومحامل المكائن ، كاتمات الصوت للمكائن المرفقية للمكائن وأعمدة الكامات للمكا

والمحركات ، أغطية أجهزة صرف العوادم للمكائن ، كاتمات صوت أجهزة صرف 

العوادم للمكائن ، المشعات الحرارية وأغطية المشعات الحرارية للمركبات ، أجهزة 

صرف عوادم المكائن ، مولدات التيار ، الضاغطات والمضخات كونها أجزاء من 

الت والمحركات والمكائن وأجزائها لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم اآل

وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية 

والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع 

ط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب النفط والغاز واستكشاف آبار النف

وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة 

النفايات وإدارة الغطاء النباتي ، المحامل ، القوالب وأعمدة الكامات واألعمدة المرفقية 

ت والمكائن واإلطارات ومحاقن ورؤوس األسطوانات والمرشحات )فالتر( للمحركا
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الوقود وأطواق منع التسرب المعدنية للمركبات والبطانات والمحركات الكهربائية 

والمضخات الكهربائية وحلقات المكابس وأذرع المكائن ومجموعات التدوير ومانعات 

التسرب الميكانيكية ومفاتيح الضغط كونها أجزاء آالت والشواحن التربينية لآلالت 

مامات كونها مكونات آالت لضغط التربة وضغط الغاز والهدم وتكييف األرض والص

وكفاف التراب وجرف التراب والغابات تحديداً قطع وتصفية األشجار والمسطحات 

األرضية والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش 

مليات حفر النفط والغاز وإنتاج الطاقة من التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل ع

المكائن والمولدات وضخ الزيت وإدارة النفايات وإدارة الغطاء النباتي ،الرافعات 

دون  8)ونش( ، محركات للمركبات الصغيرة و/أو السيارات التي تعمل بقطع النقد.فئة 

 غيرها

 
 

 003520مة مرتبطة مع العالمة العال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

منح حق اسبقية -وغيرها
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاتربيلر  إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   - 3240 - 60653إن إى أدمز ستريت بيوريا ، إليتوي 000

 األمريكية 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

اآلالت والعدد اآللية وملحقاتها والمحركات والمكائن والمولدات )ليست  - 8الفئة 

للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( ، 

مضخات لآلالت لالستخدام في الزراعة  ضاغطات لآلالت ، مولدات الكهرباء ،

والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات 

والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد وكشط المواد والتعدين 

لغاز وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط وا

والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع 

وإدارة النفايات والهواء والمساحات واستخراج الحجارة والتجميع واألسمنت وإدارة 

الغطاء النباتي والنقل واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد 

لع المذكورة آنفاً ، اآلالت والعدد اآللية وملحقاتها والمحركات تصنيعها لكافة الس

والمكائن والمولدات )ليست للمركبات البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة 

)ليست للمركبات البرية( تحديداُ الشاحنات المفصلية وراصفات األسفلت والجرافات 

لتي للشوارع الرص وجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسف

مجنزرة للمسارات المضغوطة ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( 

والحفارات ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية 

والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت 

مناجم عالية الجدار ومجارف هيدروليكية الستخراج  الحصاد وآالت استخراج الفحم من

الفحم وجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية 
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األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات 

أنظمة تجهيز المواقع وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية و

ناقلة الستخراج الفحم من السطوح وآالت المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت 

تعدين الصخور الصلبة تحت األرض وآالت استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار 

تحت األرض وأنظمة استخراج الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة 

لحفارات ذات العجالتوالجرافات ذات والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالتوا

العجالتوكواشط الجرارات ذات العجالت وجرافات قطع الخشب والجرافات ذات 

المحراث الخلفي والمحركات البحرية والمحركات الصناعية ومحركات الديزل لآلالت 

والمكائن والمحركات الهيدروليكية ، المولدات الكهربائية والصناعية ومولدات الديزل 

لدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي والمولدات الكهربية المتحركة ، قطع اإلصالح ومو

واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة المنتجات المذكورة آنفاً ، الملحقات تحديداً 

البّريمة )مثقاب لولبي( والمحراث الخلفي ومقابض الباالت ورماح الباالت والشفرات 

شي والدالءومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع والمقشات وقطاعات الفرا

وآالت تقليم األشجار ورؤوس قطع أشجار الغابات وجزازاتالمدراسات والشوكات 

والكالبات والمطارق ورؤوس آالت الحصاد وأذرع مناولة المواد وأدوات فَْرش التراب 

الت تفتيت التربة والمعالجات المتعددة ومكنات السحق واألمشاط )لتسوية التربة( وآ

الصلدة والمناشير وآالت الجز وأالت سحب وفصل العَلَف األخضر المحفوظ ومنافخ 

الثلج وجرافات الثلج وجرافات دفع الثلج ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة 

وأدوات الحرث وحفارات الخنادق وجرارات رافعة جملونية وأنظمة تمديد المياه 

ت األدوات المتكاملة وفكوك القطع وشوكات المنصات النقالة والرافعات )ونش( وناقال

جميعها لما ذكر آنفاً لجرف التراب وتكييف األرض ومناولة المواد ، قطع اإلصالح 

واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة المنتجات المذكورة آنفاً ، أجزاء اآلالت 

ض وكفاف التراب وجرف لالستخدام في الضغط وضغط الغاز والهدم وتكييف األر

التراب والغابات تحديداً قطع وتصفية األشجار والفراشي والضغط والهدم وتكييف 

األرض وكفاف التراب وجرف التراب والمسطحات األرضية والعناية بالحدائق والرفع 

والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل 

ت حفر النفط والغاز ، إنتاج الطاقة من المكائن والمولدات وضخ الزيت وحفر عمليا

األنفاق وإدارة النفايات والهواء والمساحاتوإدارة الغطاء النباتي ، حلقات معدنية مانعة 

للتسرب لالستخدام مع المعدات اآللية التوربينيةوفرازات الطرد المركزي ، حلقات 

ام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض معدنية مانعة للتسرب لالستخد

وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري 

ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط 

ليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتو

وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، مانعات تسرب معدنية 

لآلالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف 

التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة 

مواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج ال

النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد 

ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، مجموعة متكاملة من قطع 

المحراث الخلفيوالجرافات الصغيرة ذات العجالت  المحركات للجرافات ذات

المطاطيةوالجرافات المجنزرة للتضاريس المتعددة وناقالت األدوات 

المتكاملةوالجرافات ذات العجالت والحفارات المجنزرة والحفارات ذات العجالت 
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والمجارف األمامية ومناوالت المواد المتداخلة ومناوالت المواد المجنزرة ومناوالت 

المواد ذات العجالت والجرارات المجنزرة وآليات تمديد األنابيبوالجرافات المجنزرة 

وضاغطات ردم األراضي وضاغطات التربة والجرارات )لشق الطرق( ذات 

العجالتوجرارات تسوية األرض ذات محركات والجرارات الصناعية وكواشط 

زرة وجرارات الرفع ذات الجرارات ذات العجالتومعدات للغاباتوجرارات الرفع المجن

العجالت والجرارات المجنزرةلتحزيم قطع األخشابوجرارات تحزيم قطع األخشاب ذات 

العجالت وآليات النقل وآالت الحصاد المجنزرةوجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي 

وضاغطات التربة االهتزازية وضاغطات التربة وضاغطات األسفلت االهتزازية 

وراصفات األسفلت وراصفات األسفلت المجنزرة وأذرع التسوية  والضاغطات الهوائية

ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارعوماكينات إصالح الطرق ورافعات صفًّ 

الدًريس ومثبتات التربة وجرافات استخراج الفحم تحت األرض ومناوالت النفايات 

الفراشي والدالءوالجزازات والبّريمة والمراكمات البالية والشفرات والمقشات وقطاعات 

والشوكات والكالبات والمطارق ورؤوس آالت الحصاد وأدوات فَْرش التراب ومكنات 

السحقواألمشاط )لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة والمناشيروآالت الجز 

وأالت السحب والفصل والمنافخ والجرافات ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة 

حرث وحفارات الخنادقوالرافعات )ونش(وأنظمة تمديد المياه ، المحركات وأدوات ال

والمكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية ، قارناتآلية وعناصر نقل الحركةعدا ما كان 

منها للمركبات البرية ، المعدات الزراعية عدا ما يدار باليد تحديداً مقابض الباالت 

راب واألمشاط )لتسوية التربة(وأدوات الحرث وحفارات ورماح الباالتوأدوات فَْرش الت

الخنادق لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف 

التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة 

ار النفط والغاز وإنتاج المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آب

النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد 

ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، قارنات آلية وعناصر نقل 

الحركة عدا ما كان منها للمركبات البرية ، صمامات كونها أجزاء آالت ، شمعات 

ل ، مرشحات )فالتر( الهواء والغاز باعتبارها أجزاء من اآلالت أو المكائن اإلشعا

للغايات الميكانيكية ، مجموعات سحب الهواء والعوادم للمكائن ، منظمات المياه كونها 

أجزاء آالت ، مرشحات )فالتر( الزيت ، قارنات لآلالت ، أجهزة إقالع للمحركات 

لسيور لآلالت ، ريش المراوح باعتبارها أجزاء والمكائن ، المضخات الكهربائية ، ا

آالت ، الملحقات للمركبات تحديداً جرافات الكالبات لجرف التراب واألشياء السائبة ، 

فوهات وقود المكائن المحترق ، فرازات المياه لالستخدام في المكائن ، سخانات الوقود 

لمركبات البرية ، محامل مقاومة للمكائن ، المكثفات الهوائية ، مولدات التيار المتردد ل

لالحتكاك لآلالت ، منصات مقاومة لالحتكاك لآلالت ، أدوات ضد التلوث للمحركات 

والمكائن ، محاور دواليب اآلالت ، حلقات كريات المحامل لآلالت تحديداً للشاحنات 

المفصلية والشاحنات على الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات األسفلت 

صفات األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح ورا

اإلسفلتي للشوارع وآليات الرصوالجرافات المجنزرةوالجرارات )لشق 

الطرق(والحفارات ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف والحفارات 

وجرارات تحزيم قطع األخشاب ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت 

ادوالمجارف الهيدروليكية والجرارات المزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات الحص

مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيبوماكينات 

إصالح الطرق وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

لعجالت لالستخدام في والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت والحفارات ذات ا

الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب 

والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش 

التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد 

د األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر وتمدي

األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، كتائف ارتكاز لآلالت ، محامل للمكائن ، بطانات مكابح 

لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، قطع مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات 

المستخدمة للمركبات ،مكربنات ، آالت تدار بالهواء ،نعول مكابح لآلالت بخالف 

المضغوط ، مضخات تدار بالهواء المضغوط ، أذرع توصيل لآلالت والمحركات 

والمكائن ، كبالت تحكم كونها أجزاء من اآلالت أو المكائن أو المحركات ، مولدات 

كات التيار ، رؤوس أسطوانات للمكائن ، أسطوانات لآلالت ، أسطوانات للمحر

والمكائن ، لقم حفر مركزية كونها أجزاء آالت ، رؤوس حفر كونها أجزاء آالت ، 

مثاقب آلية ، سيور المولدات الكهربائية والديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي 

، المولدات الكهربائية والديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، سيور 

ح المحركات والمكائن ، أجهزة نقل الوقود لمحركات للمحركات والمكائن ، مراو

االحتراق الداخلي تحديداً مضخات الوقود ، مسننات نقل الحركة لآلالت بخالف 

المستخدمة في المركبات البرية ، الوقاء كونها أجزاء آالت ، المطارق كونها أجزاء 

أجزاء آالت ، آالت ، المطارق الهيدروليكية ، مضخات التشحيم ، المشحمات كونها 

دواليب تنظيم سرعة اآلالت ، مكابس للمحركات ، بكرات كونها أجزاء آالت ، 

المضخات الكهربائية ، مسننات تخفيض السرعة بخالف المستخدمة للمركبات البرية ، 

قارنات ألعمدة اإلدارة كونها أجزاء آالت ، الضاغطات الفائقة للمحركات والمكائن ، 

حركات والمكائن ، سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف المستخدمة الشواحن التربينية للم

في المركبات البرية ، الضاغطات التربينية ، أجزاء وقطع المنتجات المذكورة آنفاً تباع 

كوحدة واحدة مع المنتجات ، أجزاء المكائن الميكانيكية للمركبات البرية والمعدات 

ت التشغيل ومولدات التيار المتردد الزراعية ومعدات جرف التراب تحديداً محركا

والمكابس ورؤوس األسطوانات وأجزاء أنظمة التبريد تحديداً مضخات المياه للمركبات 

البرية ومضخات المياه لالستخدام في المحركات والمكائت ومبردات الزيت للمكائن 

ت والمشعات الحرارية والمبادالت الحرارية للمحركات والمكائت والمراوح للمحركا

والمكائن والشواحن التربينية وأجزاء أنظمة التشحيم تحديداً مضخات الزيت للمركبات 

البرية ومضخات الزيت لالستخدام في المحركات والمكائن ومانعات التسرب المعدنية 

وغير المعدنية للمكائن وأطواق منع التسرب المعدنية وغير المعدنية لمكائن المركبات 

كات االحتراق الداخلي وقارنات األعمدة لآلالت ومسننات وأطواق منع التسرب لمحر

لآلالت ومسننات لمكائن اآلالت وأعمدة للمكائن وضاغطات الهواء والقوالب ، األعمدة 

المرفقية للمكائن وأعمدة الكامات للمكائن ومحامل المكائن ، كاتمات الصوت للمكائن 

تمات صوت أجهزة صرف والمحركات ، أغطية أجهزة صرف العوادم للمكائن ، كا

العوادم للمكائن ، المشعات الحرارية وأغطية المشعات الحرارية للمركبات ، أجهزة 

صرف عوادم المكائن ، مولدات التيار ، الضاغطات والمضخات كونها أجزاء من 

اآلالت والمحركات والمكائن وأجزائها لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم 

وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية وتكييف األرض 

والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع 

النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب 

عداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

النفايات وإدارة الغطاء النباتي ، المحامل ، القوالب وأعمدة الكامات واألعمدة المرفقية 

ورؤوس األسطوانات والمرشحات )فالتر( للمحركات والمكائن واإلطارات ومحاقن 

ت الكهربائية الوقود وأطواق منع التسرب المعدنية للمركبات والبطانات والمحركا

والمضخات الكهربائية وحلقات المكابس وأذرع المكائن ومجموعات التدوير ومانعات 

التسرب الميكانيكية ومفاتيح الضغط كونها أجزاء آالت والشواحن التربينية لآلالت 

والصمامات كونها مكونات آالت لضغط التربة وضغط الغاز والهدم وتكييف األرض 

اب والغابات تحديداً قطع وتصفية األشجار والمسطحات وكفاف التراب وجرف التر

األرضية والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش 

التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل عمليات حفر النفط والغاز وإنتاج الطاقة من 

ة الغطاء النباتي ،الرافعات المكائن والمولدات وضخ الزيت وإدارة النفايات وإدار

)ونش( ، محركات للمركبات الصغيرة و/أو السيارات التي تعمل بقطع النقد. الواردة 

 8بالفئة رقم 
 

وغيرها  003522العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفة  -جيانجكسي ريمون تكنولوجي هولدينجز كو .، ال تي 

 وقائمة طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تي ، جيانجكسي شينجكسين افينيو ، اندستريال بارك ، زينفينج كاونتى ، جانزهو سي

 الصين  -بروفينس 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

االت التغليف ، فواصل )االت فصل ( للمعامالت الكيميائيه ، االت للصقل  - 8الفئة 

بالشمع )كهربيه( لالغراض المنزليه ، االت فرز للصناعيه ، االت للصقل بالشمع 

( ، االت تمهيد )تعبيد( الطرق ،  )كهربيه( لالغراض الصناعيه ، المصاعد ) ماكينات

ماكينات غسيل الفواكه ، اجهزه الغسيل ، االت التعبئه ، ماكينات االت الصقل بالشمع 

 8)كهربيه( ، ماكينات تنيف الحبوب ، االت لصق البطاقات )االت( تركيبات نخل بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة  -كرييتف جروب ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -شارع احمد حسنى  48

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8ماكينات الخياطه الوارده بالفئه رقم  - 8الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -كرييتف جروب ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر اول  -ش احمد حسنى  48

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8ماكينات الخياطه الوارده بالفئه  - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0930820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه صينيه -هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشيانمو رود , بينجيانغ ديستريكت هانغتشو جمهوريه الصين الشعبيه  222رقم 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

معدات تصريف الغبار الغراض التنظيف, ’ االت واجهزه وتنظيف كهربائيه - 8الفئة 

معدات الزله الغبار لغايات التنظيف ,مكانس كهربائيه ,انسان الي )اله(, اجهزه كهربائيه 

االت كهربائيه الستخدام في ’لسحب الستائر, االت كهربائيه لصنع الطعام ,االت كي 

,غساالت , غساالت صحون ,اجهزه رفع ,مقصات كهربائيه ,مولدات التيار مطبخ 

 8المتردد ,مكبس هوائي, اله لصنع حليب الصويا بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

166 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا   -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية كوريا -  850-020سول  -جو  -يونجدونجبو   -ةداير  -يواوى  - 057

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

االت الكهربائية للمالبس غساالت الصحون أوتوماتيكية، المكانس غس - 8الفئة 

الكهربائيه األوتوماتيكية ؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية. االت المالبس 

الكهربائية لالغراض المنزلية. خراطيم للمكانس الكهربائية. أكياس للمكانس الكهربائية، 

ح الدوارة الكهربائية؛ ضواغط للهواء، عصا المكانس الكهربائية الروبوتات. مراو

الضواغط الدوارة ضواغط للثالجات مجففات تدور )ليست ساخنة( ؛ خالطات كهربائية 

لألغراض المنزلية المكانس الكهربائية الروبوتية مصنعات الطعام الكهربائية. منظفات 

بائيه لالسرة بالبخار لألغراض المنزلية ؛ المكانس الكهربائية باليد ؛ المكانس الكهر

)للفراش( روبوتات التدبير المنزلى وربوتات االستخدام الشخصى ) ربوتات التنظيف( 

دون  08، محركات كهربائية ،محركات الغساالت الكهربائية ، وجميعها تقع بالفئة 

 غيرها.
 

على حدى التنازل عن الحروف كال  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

فى الوضع العادى 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   -  47562-9000رينيسانس سنتر ديترويت ميتشيغان ,  900

 االمريكيه 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

محركات السيارات؛ رؤوس االسطوانات لمحركات االحتراق الداخلي؛  - 8الفئة 

المولدات للمركبات البرية؛ مشعاعات التبريد للموتورات والمحركات؛ مشعات 

للمركبات؛ المحوالت  للمحركات و اآلالت؛ أغطية للمشعاعات؛ ضاغطات الهواء

المحفزة للمحركات ومحركات االحتراق الداخلي؛ حاقنات الوقود؛ اجزاء المركبات، 

تحديدا: المكربنات؛ كاتم صوت لعوادم المحركات؛ مشعبات عوادم المحركات؛ 

مضخات وقود للمركبات البرية؛ مضخات مياه الستخدامها في المحركات ومحركات 

االحتراق؛ وحدات تقليل االنبعاث للمحركات ومحركات االحتراق الداخلي؛ شمعات 

االحتراق الداخلي، تحديدا: ، صمامات التهوية الجبرية لعلبة عمود المرفق؛ محركات 

 ( دون غيرهـــــــــــــا 8لمكيفات الهواء في المركبات الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

التنازل عن  -وغيرها  225932العالمه رقم  االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع

mLImAIL  tni iuuq nlniignuo   وعن الحروفmG - eL  كال علي حدا في الوضع

العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

باصدار قانون  5008لسنة  8مساهمة وفقا لقانون  شركة -شنت لالستثمار الصناعي  

 االستثمار والئحته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

:      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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مساهمة تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه  -شركة ماراثون اكويبمينت كومباني 

 يات المتحدة االمريكيه الوال -ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 92235ايه ال ’ ساوث فيرنون ’  3كونتى روود  303

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

ضواغط مستقلة، ضواغط مستقلة مع سلة قالبة المتكاملة، ضاغطات ثابتة،  - 8الفئة 

اه، ضواغط للثقب، حاويات الضغط، الضواغط الرأسية، الضواغط الثابتة لنزح مي

ضواغط للمنازل، ضاغط طارد، عربات قالبة هيدروليكية، عربة قالبة كهربائية، 

ضاغطات متنقلة، المكبس العمودي، مكبس أفقي، الناقلون، أنظمة مراقبة الضاغطات 

 . 8والمكابس الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0938383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصري  -شركة ناسوستيل للصناعات التكميلية  -ناصر محمود علي حسن وشركاه 

 الجنسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حارة فضول من ش البالح  54المنطقه الصناعيه بالشرابيه 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 8الفئة 
 

 -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937522 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جارة العامة  شركة ذات مسئولية محدودةدورميري للت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مصر اسماعيلية خلف توكيل مرسيدس العبور  3المبنى المقام على القطعة رقم 

 القاهرة

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئة  - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كزريا  -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , جهورية كوريا 850ـ  020يونجدونجبو ـ جو , سول داير ,  -,يواوي  057

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

الغساالت الكهربائية للمالبس؛ غساالت الصحون أوتوماتيكية؛ المكانس  - 8الفئة 

الكهربائية االتوماتيكية؛ آالت إدارة المالبس لألغراض المنزلية؛ االت المالبس 

راطيم المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ الكهربائية لألغراض المنزلية؛ خ

عصا المكانس الكهربائية؛ الروبوتات. مراوح دوارة كهربائية؛ ضواغط للهواء؛ 

الضواغط الدوارة؛ ضواغط للثالجات؛ مجففات تدور )ليست ساخنة(؛ خالطات 

عام كهربائية لألغراض المنزلية؛ المكانس الكهربائية الروبوتية؛ مصنعات الط

الكهربائية؛ منظفات بالبخار لألغراض المنزلية؛ المكانس الكهربائية باليد؛ المكانس 

الكهربائية لآلسرة )للفراش( روبوتات التدبير المنزلى وربوتات االستخدام الشخصي 

 دون غيرها. 08)ربوتات التنظيف( وجميعها تقع بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

173 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0969004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/05/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  7اسطوانات قطع الرخام والسيراميك بوصفها من العدد اليدويه بالفئه  - 7الفئة 

 غيرها 
 

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

وغيرها  399335العالمة رقم 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/06/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة امريكية متحدة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير   -لينكولن جلوبال ، انك 

 الواليات المتحده االمريكيه   -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  -  30680نورواك بوليفارد سانتا فى سبرينجز كاليفورنيا  3060

 االمريكيه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

وباالخص ادوات  -عدد وادوات يدوية )تدار باليد ( االدوات اليدوية واالداوت  - 7الفئة 

الشعالت وحاملى االلكتروجات  -المشاعل ) المصابيح( اليدوية  -اللحام وقطع المعادن 

 -ادوات تعمل يدويا لمعالجة المواد  -ل المعدنية واالشغا -القطع  -العمال اللحام 

قواطع )اداوت  -جهاز القطع )يعمل باليد(  -جهاز لحام ) يعمل باليد(  -للتصنيع والبناء 

اجهزة ومعدات للحام اليدوى وادوات القطع  -ادوات القطع ) االدوات اليديوة( -يدوية ( 

مفاتيح )مفكات ( )ادوات يدوية (  -ة فراشى ) فرشات ( سلكي -كماشة اللحام المشابك  -

مناشير  -السكتكين  -الشفرات  -ادوات المائدة  -تعمل باليد  -االدوات الزراعية  -

 دون غيرها 7حقائب للعدد ) معباة ( بالفئة  -)يدوية ( 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7 جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم - 7الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -ية ايهاب كمال حسن ابو ضلع  التشيكيه لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجار

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الجمهورية شقة بالدور االول االزبكية القاهرة 86

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7العدد واالدوات اليدوية بالفئة - 7الفئة 
 

باستخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة  -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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937590 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -ويستنج هاوس ايليكتريك كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 00003رك ستريت نيو يورك ، نيو يو 25ويست  20

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد وادوات يدوية )تدار باليد( ، ادوات قطع )الشوك والسكاكين والمالعق( ،  - 7الفئة 

 7اسلحة بيضاء ، ادوات الحالقة وجميع المنتجات فى الفئة 
 

فى الوضع العادى على حدى و wالتنازل عن حرف  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دور ميري للتجارة العامة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف توكيل مرسيدس العبور  طريق مصر اسماعيلية 3المبنى المقام على القطعة رقم 

 القاهرة

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0993487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/07/5006 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة صينية -نينجبو ديجسون اليكترونيكس كو. ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الصين  902590زياولين رود ، سيكسي ، نينجبو زيجايانج  0272

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ختام البريد؛ آالت عد أجهزة معالجة البيانات؛ مؤشرات الكمية؛ أجهزة فحص أ - 3الفئة 

وفرز النقود؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت إمالئية؛ أجهزة 

رسم خطوط بيانية؛ أجهزة وأدوات وزن؛ مقاييس؛ لوحات إرسال اإلشارات، المضيئة 

أو الميكانيكية؛ أجهزة شبكات االتصاالت؛ مسجالت شريطية؛ أجهزة قياس السرعة 

لفوتوغرافي[؛ أجهزة وأدوات مساحة؛ أجهزة تحليل الهواء؛ منظمات ]للتصوير ا

الفولتية للمركبات؛ أدوات وآالت فحص المواد؛ أجهزة تعليم سمعية وبصرية؛ تجهيزات 

القياس، الكهربائية؛ كواشف معادن لألغراض الصناعية أو العسكرية؛ األجهزة 

صالت؛ الدارات المطبوعة؛ واألدوات البصرية؛ وكابالت، الكهربائية؛ أشباه المو

الموصالت، الكهربائية؛ طرفيات توصيل ]كهربائية[؛ شاشات فلورية؛ أجهزة التحكم 

عن بعد؛ ألياف توصيل الضوء ]ألياف بصرية[؛ األجهزة األوتوماتيكية لمحطات 

الطاقة؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة تحليل كهربائي؛ طفايات الحريق؛ أجهزة إشعاعية 

ية؛ األجهزة الواقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ أجهزة لألغراض الصناع

اإلنذار؛ عدسات تقويم البصر ]بصرية[؛ المراكمات، الكهربائية؛ الرسوم المتحركة؛ 

 شمعدانات فحص البيض؛ جوارب تدفا كهريائيا ، المدفئة كهربائيا. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0923226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5008 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -ريفرسونغ تكنولوجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9مبنى جويالرى و جيمبلكس  0مركز االعمال م د م س طابق رقم  9006الوحدة رقم 

 دبى االمارت العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير  - 3الفئة 

الفوتوغرافى والسينيمائى واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات قياس الوزن 

اجهزة وادوات لوصل او  -والقياس واالشارة والمراقبة ) االشراف( واالنقاذ والتعليم 

اجهزة تسجيل او  -او التحكم فى الطاقة الكهربائية فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم 

اقراص تسجيل  -حامالت بيانات مغناطيسية  -ارسال او نسخ الصوت او الصور 

االت  -االت تسجيل النقض  -ماكينات بيع الية والتات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد 

لنيران وجميعها تقع اجهزة اخماد ا -معدات واجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات  -حاسبة 

 دون غيرها 3بالفئة 
 

-----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0969902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/00/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الومينا ،انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  35055سان دييغو ، كاليفورنيا  الومينا واى ، 2500 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة الكمبيوتر والبرمجيات المستخدمة مع المعدات الطبية الخاصة بمراقبة  - 3الفئة 

المريض ، لتلقى ومعالجة ، ونقل وعرض البيانات فى مجاالت البيانات فى مجاالت 

لنووى ، النمط الوراثى ، التشخيص الطبى ، التشخيص البيطرى ، تسلسل الحمض ا

التسخيص السريرى ، االبحاث الطبية ، االبحاث البيطرية ، االبحاث التشخصية ، 

االبحاث السريرية ، تطوير العقاقير ، بحوث تطوير العقاقير ، ابحاث المختبرات الطبية 

م االحياء ، علم االحياء الدقيقة ، ، العلوم والبحوث البيطرية ، علوم الحياة ، عل

التكنولوجيا الحيوية ، الزراعة ، التحاليل الجنائية ، سالمة الغذاء ، علم الجينات المتقدمة 

)الميتاجينومكس( ، علم الوراثة ، ادوات واجهزة علمية على وجة الخصوص ، 

ة متسلسالت الحمض النووى ، فحوصات النقاوة ، والماسحات الضوئية ، واجهز

التصوير االلكترونية واجهزة التحليل ، معدات جمع العينات االختبارية ، وادوات 

التحكم بجودة العينة ، وخراطيش وصوانى كاشف التسلسل ومعدات تجهيز عينة 

االختبار ، ومعدات المختبرات ، المستخدمة فى المختبرات فى مجاالت تسلسل الحمض 

بى ، التشخيص البيطرى ، التشخيص السريرى النووى ، النمط الوراثى ، التشخيص الط

، االبحاث الطبية ، االبحاث البيطرية ، التشخيص ، االبحاث السريرية ، تطوير العقاقير 

، بحوث تطوير العقاقير ، ابحاث المختبرات الطبية ، العلوم والبحوث البيطرية ، علوم 

ا الحيوية ، الزراعة ، التحاليل الحياة ، علم االحياء ، علم االحياء الدقيقة ، التكنولوجي

 3الجنائية ، سالمة الغذاء ، علم الجينات المتقدمة )الميتاجينومكس( ، علم الوراثة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0966495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية مؤلفة طبقا لقانون  -ش.م.م  شركة فودافون مصر لالتصاالت

  0338لسنة  7االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 9/ 62موقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 هزة اخماد النيرانفيما عدا اج 3كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0980995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/02/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

ايمن صالح  -مقاساته  شركة باور لتصنيع و تجميع الحجر الجاف بجميع انواعه و

 شركة تضامن -حامد مصطفى و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القناطر الخيرية القيلويبة -ارض رفعت بركات  -اول طريق القناطرالخيرية الحادثة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3بطاريات حجر جاف فئة  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985746 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الفتح للتجارة والتوريدات  -مجدى عبده محمد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش التحرير باب اللوق عابدين  086رضى بالعقار الكائنة بالدور الثانى فوق اال 2شقه 

 القاهرة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الريسيفرات وجميع اجزاءها الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0985747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/08/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -الفتح للتجارة والتوريدات  -محمد احمد وشركاة مجدى عبده 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش التحرير باب اللوق عابدين  086الكائنة بالدور الثانى فوق االرضى بالعقار  2شقه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

وشاشات -ات البالزما التليفزيونات وشاش-والريسفرات واجزائها  -مكواه - 3الفئة 

ETR  3وحوامل واكسسوارات الشاشات الواردة بالفئه 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0989862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -ماكسجى اليكتريك  تيكنولوجى كو ، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -تشجيانغ  -ديكينج  -ووكانج  -ايست شانغهونغ روود   533نمبر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

قوابس وماخذ وادوات توصيل اخرى  -دارات متكامله  -مفاتيح كهربائيه  - 3الفئة 

مواد -)كهربائيه( دواليب توزيع  -مفاتيح قطع الدارات الكهربائىة  -)وصالت كهربائيه( 

فوانيس -مؤشرات الفقد الكهربائى  -مصادر الرئيسيه للتيار الكهربائى )اسالك وكبالت( 

اجهزه  -كرونوغرافات) اجهزه تسجيل الزمن(  -صناديق توزيع )كهربائيه(  -اشاره 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  3تنظيم كهربائيه وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0970060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

55/00/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمريكيهالواليات المتحدة  37003سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  400

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب القابله للتنزيل لتخليص عمليات الدفع برامج الحاسوب القابله  - 3الفئة 

للتنزيل لتحويل النقود الكترونيا بين المستخدمين برامج الحاسوب القابله للتنزيل 

بائعين برامج الحاسوب لألستخدام فى المعامالت مع تجار البيع بالتجزئه والتجار وال

القابله للتنزيل ألرسال ومعالجه وتسهيل والتحقق والمصادقه على المعلومات وبطاقات 

االئتمان وبطاقات القيد على الحاسب ومعلومات الدفع والمعامالت برامج الحاسوب 

لحفظ  وارسال والتحقق والمصادقه على المعلومات بطاقات االئتمان وبطاقات القيد 

 دون غيرها  3سب وغيرها من معلومات الدفع والمعامالت الوارده بالفئه على الحا
 

---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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0975076 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جواندوجونج اوبو موبايل تيليكو ميونيكيشن ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين  -هايبين رود ووشا تشانجان تاون دونجوان سيتى جوندونج  07نمبر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

لة؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة معالجة البيانات؛ ماسحات  - 3الفئة  برمجيات كمبيوتر مسجًّ

بطاقات ذكية[؛ بطاقات ذكية ] ]معدات معالجة بيانات[؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]

بطاقات الدارات المتكاملة[؛ برامج ألعاب كمبيوتر؛ نظارات ذكية؛ ساعات ذكية؛ حلقات 

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

طات طرفية الشخصية الرقمية؛ منصات برامج الكمبيوتر مسجلة أو قابلة للتنزيل؛ مح

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

تفاعلية إلكترونية؛ كرونوغرافات ]مؤقتات مسجلة[ ]ساعات[؛ جهاز التعرف على 

الوجه؛ الماسحات الضوئية البيومترية؛ آالت فاكس؛ صناديق مضيئة؛ ادوات مالحية؛ 

هزة محمولة لتقفي النشاط؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ أدوات االتصاالت البصرية؛ أج

هواتف ذكية على شكل ساعات؛ أغطية للهواتف الخلوية؛ حافظات للهواتف المحمولة؛ 

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

م مع الهواتف أجهزة اتصاالت على شكل مجوهرات؛ دعامات للتصوير الذاتي تستخد

الذكية؛ كبائن لمكبرات الصوت؛ مشغالت وسائط محمولةسماعات الرأس؛ آالت 

تعليمية؛ آالت تعليم الكترونية؛ الكتب الصوتية؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ روبوتات 

المراقبة األمنية؛ شاشات عرض الفيديو يمكن ارتداؤها؛ كاميرات؛ اجهزة قياس السرعة 

؛ BABي[؛ عدسات سيلفي؛ اجهزة وادوات بصرية؛ كابالت ]للتصوير الفوتوغراف

شرائح إلكترونية؛ أجهزة أشباه الموصالت؛ مفاتيح كهربائية؛ مهايئات كهربائية؛ 

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

جهزة شحن أجهزة تحكم عن بعد؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ بطاريات كهربائية؛ ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

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

 دون غيرها 3الواردة بالفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0979953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/05/5007 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0974660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده  المسؤوليه قائمه ومنظمه بموجب   -كاسوارى ديفايسز ال ال سى 

 القوانين المرعيه في ديالوير , الواليات المتحدة االمريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 03700اورانج ستريت ,ولمنغتن ديالوير  0503

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات الحاسوبيه التى تضم امكانية التعرف على الصوت واالمالء  - 3الفئة 

 3واستخدام المعاجم وغيرها من البرمجيات الحاسوبيه الوارده بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

192 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0972899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/05/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب -اسيلومار انتربرايزز ال ال سى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -القوانين المرعية فى ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 03700اورانج ستريت ولمنغتن ديالور  003

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

العتاد الحاسوبى مشغالت الفيديو الرقميه البرمجيات الحاسوبيه الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 دون غيرها 3
 

----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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0977574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/09/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية  -شنزهن في أو دي فيجوال تكنولوجي كو.، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانجو انجلو، نانشان  090إن دي فلور، صنشاين هوايي بلدج، نو.  55أيه بلوك،  

 ن ديست، شنزهن، الصين.    ستريت، نانشا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

آلة دعاية أوتوماتيكية , أجهزة تلفزيون , شاشات فيديو , شاشات عرض رقمية  - 3الفئة 

إلكترونية , طرفيات شاشة اللمس التفاعلية , صمامات ثنائية للضوء , لوحات إعالنات 

الفتات رقمية , برامج مراقبة ]برامج  إلكترونية , مؤشرات إلكترونية مصدرة للضوء ,

كمبيوتر[ , أجهزة مراقبة، بخالف المستخدمة ألغراض طبية , شاشات عرض فيديو 

 3القابلة لإلرتداء , روبوتات المراقبة األمنية الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0973584 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسؤوليه محدوده.تأسست وقائمة  –جرى اليكتريك ابالينس انك واف زوهاى

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لصينويست جينى روود, كيانشهاى زوهاى , جوانجدونج, ا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3المكثفات بالفئة   - 3الفئة 
 

كال على حدة d.Jالتنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      تعهد مالك باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0973586 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/04/5003 

 :التسجيل سم طالبإ
 

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -وافيوت انظمه متكامله 

 الواليات المتحدة االمريكية  -جنوب ديكوتا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  28500فرست افي سي بي واترتاون ثاوث ديكوتا  52

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة لتسجيل الصور؛ أجهزة قياس دقيقة؛ أجهزة وأدوات مسح؛ أجهزة  - 3الفئة 

حاسوب؛ أجهزة الفصل عن بعد؛ أجهزة معالجة البيانات؛ وسائل قياس الماء؛ آالت 

وأجهزة سينمائية؛ دوائر كهربائية ولوحات دوائر؛ آليات تعمل بالعمالت المعدنية؛ 

زة وأدوات لتوصيل الكهرباء؛ آالت حاسبة؛ أجهزة وأدوات أجهزة نسخ الصوت؛ أجه

للتحكم في الكهرباء؛ أجهزة وأدوات وزن؛ أجهزة وأدوات إشارة؛ أجهزة إرسال 

الصوت؛ أجهزة ومعدات إنقاذ الحياة؛ كواشف خاصة بوسائل القياس الكهربائية؛ 

سخين؛ أجهزة صناديق مفاتيح ]كهرباء[؛ أجهزة وأدوات فوتوغرافية؛ وسائل قياس الت

منظمة، كهربائية؛ أجهزة قياس الغاز ]أدوات قياس[؛ وسائط تسجيل رقمية؛ أجهزة 

وأدوات فحص )مراقبة(؛ أجهزة إخماد الحريق؛ أدوات قياس؛ أجهزة وأدوات لتحويل 

؛ أجهزة RORالكهرباء؛ أجهزة إلرسال الصور؛ أجهزة لنسخ الصور؛ أقراص 

ل الكهرباء؛ أجهزة وأدوات لمراكمة الكهرباء؛ وأدوات هوائية؛ أجهزة وأدوات لتحوي

لوحات لتوزيع الكهرباء؛ وسائل قياس إلكترونية؛ أجهزة تسجيل صوتية؛ وسائل قياس 

التيار الكهربائي؛ أجهزة وأدوات بصرية؛ حومل بيانات ممغنطة، أقراص تسجيل؛ 

ص مؤشرات رقمية؛ برمجيات؛ أجهزة وأدوات قياس؛ أجهزة تحكم كهربائية؛ أقرا

مضغوطة؛ آالت تسجيل النقد؛ محوالت، كهربائية؛ أدوات قياس كهربائية؛ أجهزة 

 دون غيرها 3وأدوات لتنظيم الكهرباء.بالفئة رقم : 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

العادى كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0930825 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/04/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه صينيه -هانغتشو ايزفيز نتورك كو .ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشيانمو رود, بينجيانغ ديستريكت ,هانغتشو جمهوريه الصين الشعبيه  222رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة معالجة البيانات; أجهزة ذاكرات كمبيوتر; برامج مسجلة لتشغيل  - 3الفئة 

لة; معالجات بيانات  الكمبيوتر ; أجهزة ملحقة بالكمبيوتر; برمجيات كمبيوتر مسجًّ

صغيرة; شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[; وحدات معالجة مركزية; بطاقات الدارات 

] بطاقات الدارات المتكاملة[; برامج كمبيوتر مسجلة; المتكاملة; بطاقات ذكية 

منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل; برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[; قارئات 

]معدات معالجة بيانات[; مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك ; برامج المراقبة )برامج 

ة للتنزيل; ملفات فيديو قابلة الكمبيوتر(; برامج ألعاب كمبيوتر; ملفات موسيقية قابل

للتنزيل; عدادات; مؤشرات الكمية; بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع; لوحات إعالنات 

إلكترونية; اللوحات اإلعالنية اإللكترونية; إشارات إلكترونية مضيئة; أضواء وماضة ; 

زة اتصال أضواء إشارة; لوحات إشارات ضوئية أو آلية ; إشارات ضوئية أو آلية ; أجه

داخلي; هواتف فيديو; معدات شبكة االتصاالت; أجهزة راديو; أجهزة رادار; أجهزة 

إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات; أجهزة مالحة للمركبات ]كمبيوتر طبلوني[; 

نظام تحديد الموقع العالمي ; أدوات االتصاالت البصرية; أدوات تسجيل ; مسجالت 

و; مشغالت وسائط محمولة; آلة دعاية ذاتية الحركة; أجهزة استقبال فيديو; كاميرات فيدي

الصوت والفيديو; تطبيقات إعداد أفالم التصوير السينمائي; كاميرات ]للتصوير 

الفوتوغرافي[ ; أجهزة قياس السرعة ]للتصوير الفوتوغرافي[; أجهزة إضاءة وّماضة 

معية وبصرية; كواشف; أجهزة ]للتصوير الفوتوغرافي[; أدوات رصد; أجهزة تعليم س

ضبط السرعة للمركبات; أجهزة ليزر )ليست لغايات طبية(; أجهزة تمثيلية للقيادة 

والتحكم بالمركبات; أجهزة قياس كثافة السوائل; مؤشرات درجة الحرارة ; أجهزة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

وأدوات بصرية; عدسات بصرية; مواد الطاقة )األسالك والكابالت(; أجهزة شبه 

عرض الفيديو; أجهزة التحكم عن بعد; مجسات كهربائية; منظمات  موصالت; شاشات

الضوء )الكهربائية(; أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي; أجهزة كهربائية 

لمنع السرقة; أدوات إنذار ضد الحريق; كواشف الدخان; أجهزة إنذار صوتية ; أجهزة 

السرقة; نظارات; خاليا غلفانية; إنذار; أقفال كهربائية; طنانات; أجهزة إنذار ضد 

أجزاء بطاريات; صور كرتونية متحركة; أجهزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف 

الى الوجه; أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع; كاميرا لتسجيل لوحات القيادة; 

أجراس ]أدوات إنذار[; أقراص تخزين; قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى 

ئية[; درع ومنصة للكاميرات; بطاريات كهربائية; جهاز توجيه; ]وصالت كهربا

روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي; روبوتات للمراقبة 

األمنية; منصات برامج الكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيل; أجهزة كمبيوتر قابلة 

ت قائمة واحدة تحمل باليد[; لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس; عصاة السلفي ]ذا

أجهزة إلكترونية لعرض األرقام; أجهزة عرض الشرائح; أجهزة عرض الشرائح; 

لوحات مفاتيح كهربائية; مفاتيح كهربائية; مفاتيح زمنية أتوماتيكية; ثيرموستات 

)منظمات الحرارة(; أنابيب للتخاطب; ميكروفونات; خزائن للمكبرات الصوت; لوحات 

مرسلة مجيبة; خافتات ]منظمات[ ]كهربائية[ للضوء; أجهزة تحليل  تحكم ; أجهزة

 : 3الهواء; خدمة الوصول إلى الشبكة.الفئه 

 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ووك تيكنولوجى كو .، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فوتيان روود ، يوشين  54تى اتش فلوور ، كوستال رينج بيلدينج ،  54بى.  5400

 يت ، فوتيان ديستريكت ، شينزين ، الصينكوميونيتى فوتيان ستر

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

جهاز مراقبة ، بخالف الغراض طبية ، جرابات الالبتوب ، جرابات للهواتف  - 3الفئة 

الذكية ، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية ، سماعات الرأس ، كبائن لمكبرات الصوت 

ريات كهربائية ، هواتف ذكية ، بطاريات قابلة ، أجهزة كهربائية لمنع السرقة ، بطا

للشحن ، أجهزة انذار ، الروبوتات ذات الذكاء االصطناعى ، أجهزة كمبيوتر شخصية 

صغيرة ، كاميرات مراقبة ، ادوات مالحية ، تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل ، 

وتوغرافى( ، اجهزة شاشات واقية للهواتف الذكية )سكرينة( ، كاميرات )للتصوير الف

 3عالض الشرائح ، محموالت كهربائية وجميع هذة المعلومات 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ولية محدودةشركة ذات مسئ  -ييووفييتون اليكترونيك بروداكتس كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونغيوان شاراكتيريستيك اندستريال ديستريكيت جيانغدزنج ييووسيتى تشيجيانغ 

 بروفينس الصين

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة ملحقة بالكمبيوتر االت وزن جرابات للهواتف الذكية كبائن لمكبرات  - 3الفئة 

الت كهربائية نظارات أجهزة ومعدات انقاذ بطاريات الصوت سماعات الرأس محو

كهربائية أجهزة شحن البطاريات الكهربائية مقاييس فوانيس اشارة شاشات واقية 

للهواتف الذكية )سكرينة( عصا السيلف للهواتف المحمولة أجهزة و أدوات مساحة 

ادات أجهزة وأدوات بصرية أسالك كهربائية أقفال كهربائية صفارات رياضية عد

 دون غيرها 3الخطى وجميع هذةالمعلومات واردة بالفئة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ديالويرمساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية  -ديل انك شركة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  87675وان ديل واى . راوند روك .تكساس 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجزاء الماديه للكمبيوتر , االت العاب الكمبيوتر , المعالجات الدقيقه , لوحات  - 3الفئة 

ات المفاتيح , الكابالت , أجهزة المودم , الذاكرة , الشاشات , أجهزة العرض , لوح

محركات األقراص الضوئيه , محركات الفيديو ’ هواتف فيديو , محركات األقراص 

الرقميه , االت التصوير , سماعات الراس , وحدات الذاكرة الفالشيه , انظمه الترفيه 

ه للكمبيوتر التي المنزلي الرقميه المشتمله علي جهاز مركز الوسائط , أي األجزاء المادي

تستند الي تكنولوجيا الكمبيوتر المصممه والمحسنه للتفاعل مع التلفزيون الرقمي , 

مكبرات الصوت ’ الفيديو , الصوت , معلومات االنترنت والبيانات , موالفات التلفزيون 

, مسجالت الفيديو الرقميه , مكبرات الصوت وتنظمه االستريو االساسيه لمشغالت 

الرقميه , حقائب لتخزين الكمبيوتر , حقائب الكمبيوتر المحمول , غالف الموسيقي 

 3الكمبيوتر المحمول بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ين والية ديالويرشركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوان -ديل انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  87675تكساس  -راوند روك   -وان ديل واى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجزاء المادية للكمبيوتر، آالت ألعاب الكمبيوتر، المعالجات الدقيقة، لوحات  - 3الفئة 

عرض، لوحات المفاتيح، الكابالت، أجهزة المودم، هواتف الذاكرة، الشاشات، اجهزة ال

فيديو، محركات األقراص، محركات األقراص الضوئية، محركات أقراص الفيديو 

الرقمية، االت التصوير، سماعات الرأس، وحدات الذاكرة الفالشية، أنظمة الترفيه 

ادية للكمبيوتر التي المنزلي الرقمية المشتملة علي جهاز مركز الوسائط، أي االجزاء الم

تستند إلى تكنولوجيا الكمبيوتر المصممة والُمحّسنة للتفاعل مع التلفزيون الرقمي، 

الفيديو، الصوت، معلومات اإلنترنت والبيانات، موالفات التلفزيون، مكبرات الصوت، 

مسجالت الفيديو الرقمية، مكبرات الصوت وأنظمة االستريو األساسية لمشغالت 

رقمية، حقائب لتخزين الكمبيوتر، حقائب الكمبيوتر المحمول، غالف الموسيقى ال

 3الكمبيوتر المحمول.بالفئة رقم 
 

0203553االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -مؤسسة طيبة لالستيراد والتصدير  -هانى مصطفى محمد مصطفى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش السقاليه حاره اليهود الجماليه  52

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3االحجار الجافه بالفئة  - 3الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -التجارى 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
 

 

 

203 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0930870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

مه طبقا لقوانين دوله المملكه العربيه موسسة بجايد التجارية .موسسة فردية تاسست وقائ

 السعوديه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حفر  الباطن  شارع  على ابن ابى طالب ,المملكة العربية السعودية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

عدسات بصرية, عدسات دائرية ,عدسات بالستيكية ,عدسات قابلة للتبديل  - 3الفئة 

عين ,عدسات مكبرة, عدسات العيون ,عدسات للنظارات الشمسية .عدسات داخل ال

,عدسات للنظارات, عدسات الصقة ,عدسات مضادة لالنعكاس ,عدسات تقويم البصر 

)بصرية (,عدسات شيئية )بصرية (,أغطية للعدسات الالصقة, علب للعدسات الالصقة 

 3الواردة في الفئة
 

تعهد مالك العالمه  -خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935938 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الشمس لالضاءة  -شركة زين الدين كمال سالم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 -اكتوبر  6مدينة  -المحور خدمى ثانى المنطقة الصناعية الثالثة  507القطعة رقم  

 الجيزة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع االجهزة ومعدات القوى الكهربائية واالسالك وجميعها واردة بالفئة  - 3الفئة 

 وال ترد فى فئات أخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

58/02/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الكالف لخدمات المحمول  -احمد سمير محمد الكالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حمودية البحيرةشارع  االدكاوية الغربى بملك /حمدى محمد ابو العال الشريف مركز الم

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المحمول بالفئة   - 3الفئة 
 

فى الوضع العادى Kالتنازل عن حرف كية  -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -اوتوماكس لتصنيع و تجميع البطاريات  -مد مصطفى محمد اسماعيل محمد مح

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -المنطقة الصناعية الثانية الصالحية الجديدة  565القطعة رقم   

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3بطاريات السيارات الجافة بالفئة  - 3الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0935762 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -اوتوماكس لتصنيع و تجميع البطاريات  -محمد محمد مصطفى محمد اسماعيل 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ة الصالحية الجديدة المنطقة الصناعية الثاني 565القطعة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3بطاريات السيارات الجافة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0939568 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

06/06/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه  -وعة قنوات مصر( ش م م المستقبل للقنوات الفضائيه واالذاعيه ) مجم

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزه  6المنطقه الحره االعالميه مدينه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3جميع منتجات الفئه  - 3الفئة 
 

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

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعة 

333522العالمة 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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة دانماركيةشركة  -ليجو جوريس أ/س 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيلوند ، الدانمارك 8030

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات كهربائية وإلكترونية و تعليمية؛ برامج الكمبيوتر؛ حامالت  - 3الفئة 

بيانات مغناطيسية ورقمية؛ برامج كمبيوتر مسجلة؛ معدات معالجة البيانات وأجهزة 

مبيوتر؛ أجهزة التقاط البيانات )مثل أجهزة قراءة الباركود واألشرطة المغناطيسية الك

والماسح الضوئي(؛ أجهزة تحكم إلكترونية قابلة للبرمجة لكل من المحركات، وأجهزة 

االستشعار، وأجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر ومحوالت الطاقة الكهربائية لتصميم، وبناء 

لية التي تدار بمحركات والمنتجات،والموارد والمواد التعليمية؛ والتحكم في األلعاب اآل

 3الوسائط التعليمية القابلة للتنزيل؛ المواد الدراسية التعليمية القابلة للتنزيل" بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932075 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة دانماركية -ليجو جوريس أ/س 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدانمارك -بيلوند 8030

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

حامالت  أجهزة وأدوات كهربائية وإلكترونية و تعليمية؛ برامج الكمبيوتر؛ - 3الفئة 

بيانات مغناطيسية ورقمية؛ برامج كمبيوتر مسجلة؛ معدات معالجة البيانات وأجهزة 

الكمبيوتر؛ أجهزة التقاط البيانات )مثل أجهزة قراءة الباركود واألشرطة المغناطيسية 

والماسح الضوئي(؛ أجهزة تحكم إلكترونية قابلة للبرمجة لكل من المحركات، وأجهزة 

بينية ألجهزة الكمبيوتر ومحوالت الطاقة الكهربائية لتصميم، وبناء  االستشعار، وأجهزة

والتحكم في األلعاب اآللية التي تدار بمحركات والمنتجات،والموارد والمواد التعليمية؛ 

دون  3الوسائط التعليمية القابلة للتنزيل؛ المواد الدراسية التعليمية القابلة للتنزيل" فئة 

 غيرها
 

----:          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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932608 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   - L CNEاكس تل  -هشام يسرى محمود محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -المهندسين  -الدور االرضي  -شارع سوريا  59

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة رقم  - 3الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 Iشركة ذات مسئولية محدوة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  47562-9000رينيسانس سنتر ,ديترويت ,ميتشيغان , 900

 االمريكيه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ات؛ مفاتيح الوسائد الهوائية للمركبات؛ المفاتيح مفاتيح اإلشعال للمركب - 3الفئة 

الكهربائية للمركبات؛ بطاريات للمركبات؛ أجهزة تنظيم الحرارة للمركبات؛ أجهزة 

قياس السرعة للمركبات؛ مقاييس التسارع؛ أجهزة قياس شدة التيار الكهربائي؛ أجهزة 

قاييس الوقود؛ مقاييس قياس الفولتية؛ عدادات المسافة؛ أجهزة قياس سرعة الدوران؛ م

ضغط الوقود؛ مقاييس التعزيز؛ مقاييس ضغط الزيت؛ مقاييس درجة حرارة الزيت؛ 

مقاييس التفريغ؛ مقاييس درجة حرارة المياه؛ المكثفات؛ أعمدة الحدبات لمحركات 

المركبات؛ مكابس للمحركات؛ أطقم األسالك الكهربائية؛ الكوابل الكهربائية؛ 

( دون 3؛ منظمات الفولتية للمركبات الـــــــــــــــــوارده بالفئة )الموصالت الكهربائية

 غيرهـــــــــــــا

 
 

وغيرها  225932االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932789 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لألتصاالت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  02/9موقع قسم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

223325العالمة مرتبطة مع العالمة  -حق خاص على االلوان االشتراطات        :      منح 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932776 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/08/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ور المركزى ح المح 02/9موقع قسم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0932305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/07/5003 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرياى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - 3الفئة 

شاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده واالجهزة واالدوات الكهربائية الكهرباء و أو

 3لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0932375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ماجد الفطيم القابضه ش ذ ذ م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبي االمرات العربيه المتحده  30000الطابق العاشر ص ب  0ديرا برج ماجد الفطيم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل معامالت التسوق وتعزيز تجربة التسوق  - 3الفئة 

للمستخدم وتتبع أداء برنامج المكافآت والحوافز، برمجيات التطبيقات في مجال التسويق 

والخدمات الترويجية، برامج الحاسوب في مجال خطط وبرامج الوالء والمكافآت 

ط، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة واألجهزة متعددة الوسائط والحوافز والنقا

في مجال التسويق والخدمات الترويجية، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة 

وأجهزة الوسائط المتعددة في مجال خدمات الوالء والمكافآت والحوافز والنقاط، بطاقات 

جيات وبما في ذلك البرمجيات لالستخدام مع إدارة الوالء والمكافآت اإللكترونية، البرم

عالقات العمالء وبرامج والء العمالء والتسويق، برمجيات الستخدامها من قبل 

المستهلكين للحصول على معلومات حول المنتجات والخدمات والعروض الترويجية 

واكتساب واسترداد الحوافز المخصصة أو الحصول على نقاط والء و/أو تسجيل 

لزيارات إلى المتاجر و/أو المعامالت و/أو المشتريات، برمجيات لجمع البيانات ا

والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالمستهلكين وسلوك المستهلك واإلحصاءات، 

برمجيات لالستخدام مع برامج والء العمالء والتسويق، برمجيات تطبيقات الحاسوب 

ع برامج والء العمالء والتسويق التي تعزز القابلة للتنزيل )التطبيقات( لالستخدام م

 3مبيعات السلع والخدمات في نقاط البيعبالفئة رقم 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

217 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  02/9الموقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون  مصر  لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى  02/9الموقع رقم 

 3 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

253229
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/5003 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  02/9الموقع رقم

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

عالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -فودافون  مصر  لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 من اكتوبر مدينة السادس -ج المحور المركزى   02/9الموقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  02/9الموقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

339203
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  02/9موقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  02/9موقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0936862 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة شركة مساهمة مصري -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  02/9الموقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -ال تي دي   -قوانغدونغ ميتوبل هولدينج ديفيلوبمينت كو 

 صينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -يو كسيو ديستريكت  -وود تشانغدى ر 080نمبر  -ار دى  فلوور  93997رووم 

 الصين  -قوانغتشو 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، مكبرات صوت، بطاريات كهربائية،  - 3الفئة 

اغطية واقية مخصصة لشاشات الهواتف الذكية )االسكرينة(، أغطية للهواتف الذكية، 

ة، سماعات الرأس، شاشات فيديو، كبالت كبائن لمكبرات الصوت، بطاريات كهربائي

كهربائية، أدوات مالحية، مأخذ كهربائية ]وصالت كهربائية[، قوابس كهربائية 

]وصالت كهربائية[، مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ]أسالك وكبالت[،أجهزة 

وال  3لفئة مراقبة كهربائية، أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء وجميع هذة المنتجات واردة با

 ترد ضمن فئات اخرى.
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوجل ال ال سي . ذات مسؤليه محدوده مؤسسه طبقا لقانون الشركات لواليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات  المتحدة االمريكيه  34049يثيتر باركواي ماونتين فيو ,كاليفورنيا امف 0600

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب؛ أجزاء الحاسوب التشغيلية؛ الهواتف المحمولة  - 3الفئة 

والنقالة؛االجهزة الطرفية الخاصة بالهواتف المحمولة والنقالة؛ الحواسيب؛ أجهزة 

الحواسيب اللوحية؛ وحواسيب النتبوك )الحواسيب الصغيرة المخصصة  التلفزيون؛

للولوج للتطبيقات على االنترنت( وأجهزة الحاسوب المحمولة ورقائق الدارات المتكاملة 

والرقائق الصغيرة وعلب آالت التصوير وعلب كاميرات الفيديو؛ أجهزة قياس الحرارة؛ 

الراديو والتلفزيون والستيريو؛ وحدات التحكم الراديو؛ الهواتف أجهزة التحكم عن بعد ب

بألعاب الفيديو؛ مشغالت أقراص فيديو رقمية؛ مسجالت أشرطة الفيديو؛ مسجالت 

؛ مضخمات الصوت؛ خوادم  9الفيديو الرقمية؛ مشغالت الملفات الصوتية ام بي 

الحواسيب؛ الطابعات؛ الماسحات الضوئية؛ وآالت تصوير المستندات؛ شاشات 

سيب؛ أجهزة الفاكس؛ موجهات الشبكات؛ لوحات المفاتيح؛ فأرات الحاسوب؛ الحوا

محركات الحاسوب الصلبة والخارجية؛ كاميرات الفيديو؛ آالت التصوير؛ اآلالت 

الحاسبة؛ أجهزة المالحة بنظام تحديد المواقع جي بي اس ؛ المكونات الصوتية؛ 

وتية وأجهزة استقبال الفيديو سماعات الرأس؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة االستقبال الص

وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية )بي دي ايه(؛ أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة؛ 

أنظمة المسرح المنزلي؛ أجهزة عرض الفيديو؛ أجهزة عرض االفالم؛ أجهزة انذار 

األمن؛ أجهزة انذار الحريق؛ كاشفات الحريق والدخان؛ كاشفات الرادار؛ المعدات 

ة والفيديوية للمركبات؛ شواحن البطاريات؛ المحوالت )الكهربائية(؛ أجهزة الرد السمعي

اآللي؛ السماعات؛ مفاتيح الضوء الكهربائية؛ برامج أنظمة التشغيل القابلة للتنزيل؛ 

البرامج القابلة للتنزيل لالستخدام في تطوير وتنفيذ وتشغيل برامج أخرى على األجهزة 

ت الحاسوب وشبكات االتصاالت العالمية؛ أدوات تطوير برامج النقالة والمحمولة؛ شبكا

الحاسوب؛ البرامج القابلة للتنزيل المستخدمة في ارسال واستقبال البيانات عبر شبكات 

الحاسوب وشبكات االتصاالت العالمية؛ البرامج القابلة للتنزيل إلدارة االتصاالت 

 دون غيرها . 3والواردة 
 

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

وغيرها 310095العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938567 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/07/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ح المحور المركزى  02/  9الموقع رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

م فى الوضع العادىالتنازل عن االرقا -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 - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج  -باوان روود  4338نمبر  - 0بيلدينج  -اس تى فلوور  0-اريا ايه  - 008رووم 

  500702الصين  -شنغهاى سيتى  -جيادينغ ديستريكت  -تاون 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة كمبيوتر، آالت حاسبة، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، برمجيات  - 3الفئة 

لة، برامج ألعاب كمبيوتر، أج هزة معالجة البيانات، لفافات تخزين ألعاب كمبيوتر مسجًّ

الفيديو، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات 

وال ترد  3وبرامج خاصة بالكمبيوتر قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ال تى دى  -شنغهاى كانجليو انفورميشن تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

انتينج  -باوان روود  4338نمبر  - 0بيلدينج  -اس تى فلوور  0-اريا ايه  - 008رووم 

  500702الصين  -شنغهاى سيتى  -جيادينغ ديستريكت  -اون ت

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة كمبيوتر، آالت حاسبة، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، برمجيات  - 3الفئة 

لة، برامج ألعاب كمبيوتر، أجهزة معالجة البيانات، لفافات تخزين ألعاب  كمبيوتر مسجًّ

لكترونية قابلة للتفريغ، أجهزة استقبال الصوت والفيديو، تطبيقات الفيديو، منشورات إ

وال ترد  3وبرامج خاصة بالكمبيوتر قابلة للتحميل وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/03/5003 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -زاكس الدارة المشروعات  )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  66

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0938745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة كندا-شركة مساهمة  -ساندفاين كوربوريشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا 9فى  9الى  5رت ستريت واترلوو اونتاريو ان الب 407

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

قناطر ومحاور ومفاتيح وموجهات شبكات كمبيوتر؛ معدات شبكات الكمبيوتر   - 3الفئة 

ونقل البيانات؛ أجهزة اتصال شبكات كمبيوتر، سلكية والسلكية، مع برمجيات مدمجة، 

بين األجهزة اإللكترونية الرقمية؛ برمجيات للتثبيت على  الستخدامها في نقل البيانات

أجهزة شبكات الكمبيوتر الستخدامها في نقل البيانات بين األجهزة اإللكترونية الرقمية؛ 

برمجيات كمبيوتر ألجهزة الشبكات الستخدامها في تحليل البيانات؛ أجهزة كمبيوتر 

ظمة تتضمن أجهزة كمبيوتر وبرمجيات ثابتة للكمبيوتر وبرمجيات كمبيوتر وأن

وبرمجيات ثابتة للكمبيوتر وبرامج كمبيوتر لربط وإدارة وتشغيل الشبكات المحلية 

والواسعة وشبكات الكمبيوتر العالمية؛ أجهزة كمبيوتر، وبرمجيات ثابتة للكمبيوتر 

وبرمجيات كمبيوتر وأنظمة تضم أجهزة الحاسوب وبرمجيات ثابتة للكمبيوتر 

تر لتوزيع ومعالجة واسترجاع الفيديو والبيانات والصوت والصور وبرمجيات كمبيو

 دون غيرها 3عبر الشبكات الحاسوبية فئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -واد جمعة  محمد عبد القادر ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الجيزة    -ش حسين شاكر    59

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3سلك الدش بالفئة رقم  -حامل الريسيفر  -شاشات عرض ريسيفر  - 3الفئة 
 

وضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0937030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/03/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد عبد القادر عواد جمعة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الجيزة    -ش حسين شاكر   59

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3سلك الدش الوارد بالفئة رقم  -حامل الريسيفر  -ريسيفر  -شاشات عرض  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0933000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة العربي للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جوهر القائد قسم الجماليه  05

 98 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3اجهزة تليفزيون بالفئة  - 3الفئة 
 

012120االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0933667 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جوانجزهو ايه اي يو اي انتلجنت تكنولوجي كو.، ال تي دي.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ديستركت  جوانجزهو  جوانجدونج  -هايزهو  -# هونجدى رود  6-5    707ار  ام 

 بروفينس الصين

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

هزة الملحقه بالكمبيوتر القارئات معدات معالجه البيانات الكبائن لمكبرات االج - 3الفئة 

الصوت الهواتف الذكيه االطقم الغير اليدويه للهواتف سماعات الرأس مستقبالت سمعيه 

بصريه مواد مصادر الرئيسيه للتيار الكهربائى اسالك وكبالت بطاريات كهربائيه 

 دون غيرها 3اجهزة شحن البطاريات الكهربائيه فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400500 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة -شركة فاشون اوبتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -ى روكس -شارع عبد هللا نور   9

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

وال ترد ى فئات  3النظارات الشمسيه والطبيه والعدسات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 

 اخرى 
 

كال  S eالتنازل عن ايه أو   - 293333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 369 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400880 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/00/5003 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -سم االزبكيه ق 20حارة الحسينى من ش نجيب الريحانى الدور السادس شقه رقم  7

 القاهرة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الوارده بالفئة  -مراوح صناعية  -اجهزه قياس السرعه -محركات كهربائيه  - 3الفئة 

 دون غيرها
 

فى الوضع   S m  التنازل عن سي أية جى   -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

 على حدة  LqnEoniEازل عن اليكتريك التن -العادى كال على حدة 


