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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5437430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحه الحريق ش م ح 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جبل على ، االمارات العربية المتحده 37533ب  -ص 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى الصناعه والعلوم والتصوير الفوتوغرافى وكذلك  - 3الفئة 

فى الزراعه والبستنه وزراعه الغابات ، الراتنجات الصناعيه غير المعالجه وانواع 

معالجه ، االسمده ، مركبات اخماد النيران ، مستحضرات سقى ولحام البالستيك غير ال

المعادن ، كيماويات لحفظ المواد الغذائية ، مواد الدباغه ، المواد الالصقه المستخدمه فى 

 3الصناعه وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة الوادى لتصنيع االعالن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محور الكريزى  - 36، 30كابيتال بيزنيس بارك المقام على القطعتين رقمى   B3مبنى 

 الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -ووتر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3منتجات الفئة ) - 3الفئة 
 

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

التنازل عن الرقم وعن رسم الدجاجة كال على حدى وفى الوضع العادى - 101262مع العالمة رقم 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محور الكريزى ووتر  - 36،  30كابيتال بيزنس بارك المقام على القطعتين  B3مبنى 

 الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -

 3 : مةالــــــات العـــفئ
 

  3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

التنازل عن الرقم وعن البيان التجارى كال على حدى - 101262مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محور الكريزى ووتر  - 36،  30كابيتال بيزنس بارك المقام على القطعتين  B3مبنى 

 الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -

 3 : المةــــــعات الـــفئ
 

  3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 101262العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محور الكريزى  - 36،  30كابيتال بيزنس بارك المقام على القطعتين رقم  B3مبنى 

 الجيزة -مدينة الشيخ زايد  -ووتر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

التنازل عن الرقم على حدى -وغيرها  1012662مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355405 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -مصر للمنشأت السياحية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 0شارع الجزيرة الوسطى الزمالك شقة رقم  33

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

-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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5356000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة المصرية لصناعات الكاوتشوك والبالستيك 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 العاشر من رمضان الشرقية  A0المنطقة الصناعية  7/3قطعة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

خدامها مجمعةباست
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة  -الماندينى كوربوريشن اس ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زوج . سويسرا - 6455جوتاردستراس 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمه في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفوتوغرافي  - 3الفئة 

 3ين و الغابات الواردة بالفئة رقم و كذلك في الزراعة و البسات
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -كال على حدى فى الوضع العادى  CSالحروف 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -الحناوي الكيماوية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -كفر عوانة مركز ايتاي البارود  -شقة بالدور االرضي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -شتراطات        :      اال

التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -ز شركة سترا اجروكيميكال -محمد محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم  -مركز كفر الزيات  -قريه قسطا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى البحث العلمى و الزراعة والبستنة و زراعة الغابات  - 3الفئة 

 و االسمدة و

سماد ‘ إضافات كيميائية إلى مبيدات الحشرات‘ ئية إلى مبيدات الفطريات إضافات كيميا

 للزراعة

مستحضرات حيوية ‘ أسمدة من وجبات السمك‘ تراب للزراعة‘ مستحضرات تسميد 

مستنبتات نسيجية حيوية) بخالف ‘ ]بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية[

مستحضرات ‘ ر لإلنتاج الزراعيجينات بذو‘ المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية(

‘ مستحضرات لتنظيم نمو النباتات‘ شمع لتطعيم الشجر‘ غروية لتطعيم الشجر

خث ‘كلس نيتروجيني ]سماد[‘أسمدة نيتروجينية‘ هرمونات لتسريع نضج الفواكه

طحالب بحرية ‘أمالح ]أسمدة[‘تربة تأصيص‘فسفاتيدات‘فسفات ]سماد[‘]سماد[

  3يعها واردة بالفئة رقم وجم‘ خبث ]سماد[‘ ]أسمدة[
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335354 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  - شركة سترا اجروكيميكالز -محمد محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم  -مركز كفر الزيات  -قريه قسطا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى البحث العلمى و الزراعة والبستنة و زراعة الغابات  - 3الفئة 

 و االسمدة و

‘ إضافات كيميائية إلى مبيدات الحشرات‘ ميائية إلى مبيدات الفطريات إالضافات الكي

 سماد للزراعة

مستحضرات حيوية ‘ أسمدة من وجبات السمك‘ تراب للزراعة‘ مستحضرات تسميد 

مستنبتات نسيجية حيوية) بخالف ‘ ]بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية[

مستحضرات ‘ بذور لإلنتاج الزراعيجينات ‘ المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية(

‘ مستحضرات لتنظيم نمو النباتات‘ شمع لتطعيم الشجر‘ غروية لتطعيم الشجر

خث ‘كلس نيتروجيني ]سماد[‘أسمدة نيتروجينية‘ هرمونات لتسريع نضج الفواكه

طحالب بحرية ‘أمالح ]أسمدة[‘تربة تأصيص‘فسفاتيدات‘فسفات ]سماد[‘]سماد[

  3وجميعها واردة بالفئة ‘ خبث ]سماد[‘ ]أسمدة[
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

13 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةتضامن شرك-شركة اجروكيميكالز -محمد محمد محمود وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم -مركز كفر الزيات -قريه قسطا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى البحث العلمى و الزراعة والبستنة و زراعة الغابات  - 3الفئة 

 و االسمدة و

سماد ‘ إضافات كيميائية إلى مبيدات الحشرات‘ يدات الفطريات إضافات كيميائية إلى مب

 للزراعة

مستحضرات حيوية ‘ أسمدة من وجبات السمك‘ تراب للزراعة‘ مستحضرات تسميد 

مستنبتات نسيجية حيوية) بخالف ‘ ]بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية[

مستحضرات ‘ الزراعيجينات بذور لإلنتاج ‘ المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية(

‘ مستحضرات لتنظيم نمو النباتات‘ شمع لتطعيم الشجر‘ غروية لتطعيم الشجر

خث ‘كلس نيتروجيني ]سماد[‘أسمدة نيتروجينية‘ هرمونات لتسريع نضج الفواكه

طحالب بحرية ‘أمالح ]أسمدة[‘تربة تأصيص‘فسفاتيدات‘فسفات ]سماد[‘]سماد[

 دون غيرها 3بالفئة وجميعها واردة‘ خبث ]سماد[‘ ]أسمدة[
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5475309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/53/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -تانكس الصناعيه التجاريه المحدوده لمنتجات الورق الصناعي 

 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

باساكهير  36بلوك رقم  0سي  04دميريل بولف هيسكوب سان اكيتيلي اوسب 

 اسطنبول 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

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 - 969 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/30/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -منشأه المصريه الفرعونيه للمواد الالصقه و الدهانات عماد يعقوب عوض الله  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المرحله الثانيه مدينه الفتح الصناعيه محافظة الفيوم 337كوم اوشين القطعه رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0كله الصقه وجميع منتجات الفئه  -راتنجات الصقه  -غراء الصق  - 0الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/57/0539 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة توصية بسيطة -بروكسى للدهانات  -اصالح متولى عبد الله وشركاها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية   -قويسنا  -ش محمد فريد بجوار مسجد فؤاد  39

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الدهانات بالفئة   - 0الفئة 
 

لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ا -االشتراطات        :      
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

مكتب البدر لالستيراد وتجارة الدهانات ومستلزمات -هيثم سعيد عبد العظيم عبد العليم

 افراد -الديكور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع البدراوى من شارع على مبارك بملك / سعد عبد المحسن سلطان بريشه / اول  4

 الغريبه  -طنطا 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0االدهانات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

كال على حدة H 3االشتراطات        :      التنازل عن ثرى اتش 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5499403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -رويال ال.جى.اس للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش عباد الرحمن  4

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0دهانات وبويات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

وريد ومقاوالت منتجات دهانات اعمار المدينة لتجارة وت -احمد محمود عبد الفتاح فراج 

 مصرى الجنسية  -فردى   -وتشطيبات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -بملك محمد احمد محمد عبد الرؤوف   -السالم  -شارع سعد الدين عمارة  06

 الغربية -طنطا 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350445 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0 الفئة
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -الشركة المصرية للتغذية والخدمات )أبيال مصر( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( شارع محيى 34( بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ) 350 - 353الوحده )

 الجيزه  -المهندسين  -الدين ابو العز 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0نتجات الفئه رقم جميع م - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -الحناوي الكيماوية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -كفر عوانه مركز ايتاى البارود  -شقه بالدور االرضى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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

لتجارى ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عالء الدين السيد محمد سلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0محل رقم  -الموسكى  -شارع بور سعيد  496

 0 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموحة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5443737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0536 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  سعودية  -خيل للعود شركة الد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السعودية  - 33004الرياض  03703ص . ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض االقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكى المالبس ،  - 4الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، 

حضرات تجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ، منظفات اسنان ، عود البخور ، زيت مست

 4الورد ، ماء معطر ، خشب معطر بالفئة رقم  
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5409553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/35/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مواطن من دولة بيرو -سيزر راؤول دافيال كابريجوس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرو-ليما -لوس اوليفوس - 0637جى ار. هيليو 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئة   - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5469673 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/53/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جزر العذراء البريطانيه -شلهوب جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مين ستريت ، ص . ب  373انترتراست كوربوريت سيرفيسيز ) بى فى اى ( ليمتد ، 

 ، الجزر العذراء البريطانية  3335وال ، فى جى ، رود تاون ، تورت 3533

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون عطور زيوت عطرية مستحضرات تجميل غسوالت تجميل غسوالت  - 4الفئة 

 دون غيرها 4لوشن للشعر مستحضرات تجميليه للعنايه بالوجه والجسم والجمال فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 969عدد 

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5473940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/56/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصرية وفقا  -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية " ايفا فارم" 

 3990لسنة  90والقانون رقم  3997لسنة  0الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم   -كفر الجبل  -شارع السادات )سلطان سابقا( من ترعة المنصورية  376

 الجيزة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5473050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/57/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة خاصى  -شركة إيسيتي هايجيني اند هيلث أكتيبوالج 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين السويد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوتبورغ , السويد 54 350

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

لالستخدام التجميلى مناشف مشربه بغسوالت )لوشن( تجميليه ، حشو السيليوز  - 4الفئة 

، اعواد قطن لالستخدام التجميلى ، مستحضرات ازالة مجياج ، غسوالت )لوشن( 

لالستخدام التجميلى ، مناديل مشربه بمستحضرات التجميل الغراض المكياج والعنايه ، 

(  4المنتجات الورقيه لالغراض المنزليه والصحيه )طالما انها تتضمن فى الفئه 

اليت المرطب ، مناديل مبلله تجميليه مشربه بالسائل ، مناديل مشربه وتحديدا ورق التو

 4بالسائل بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/50/0530 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة تشيلسي فوتبول كلوب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتش اس المملكة  3 - 6ستامفورد بريدج جراوندز  فولهام رود لندن ، اس دبليو  

 المتحده

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصى ، مزيل العرق للجسم ،  - 4الفئة 

ادات التعرق ، مواد تواليت ، منتجات العناية بالشعر ، مستحضرات التجميل مض

ومنتجات الزينة ، مستحضرات العناية بالشعر ، شمع الشارب ، جل الترطيب 

)مستحضرات التجميل( ، مستحضرات الزينة ، مجموعات ادوات الزينة حقائب مواد 

لتجميل وادوات التواليت الزينة مستحضرات التجميل غير العالجية ، مستحضرات ا

غير العالجية ، المرطبات ، مرطب الجسم ، مرطب الوجة ، جيل االستحمام ، غسول 

الجسم ، غسول الوجة غسول اليد ، الصابون لالستخدام البشرى ، الشامبو لالستخدام 

البشرى ، مرطب لالستخدام البشرى ، مستحضرات العناية بالبشرة ، جل حالقة ، كريم 

، رغوة الحالقة ، مرطب جسم ، بعد الحالقة ، مستحضرات ما بعد الحالقة الحالقة 

 دون غيرها 4كريمات ما بعد الحالقة ، صناعة العطور بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5479650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/35/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة - ACA IANEAICIN نايا كوزمتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -ش معروف  7

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل و جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

وغيرها 263321العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5405303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/33/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة أمريكية -جونسون آند جونسون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  50944 -نيوجيرسى  -نيو برونزويك  -ون جونسن آند جونسون بالزا 

 كية المتحدة األمري

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مواد منظفة للوجه  -وبخاصة  -مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة  - 4الفئة 

كريمات وغسوالت )لوشن ( وسيروم للوجة  -مستحضرات لتقوية وتنشيط البشرة 

كرات  -مواد منظفة للجسم وغسوالت للجسم  -مناديل تجميلية  -أقنعة للوجة  -والجسم 

  4مستحضرات للوقاية من الشمس الواردة بالفئة رقم  -أمالح لالستحمام  -الستحمام ل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة البترجي القابضة / شركة مساهمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  -مركز اداره مجموعه البترجي  جدة  -ارع الملك فهد ش

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 -صابون اطفال  -كريم اطفال  -كولونيا اطفال  -شامبو  -شامبو اطفال  - 4الفئة 

لوشن الوارده  -زيوت عطريه و لغايات التجميل  -رغوه حمام اطفال  -لوسيون اطفال 

 دون غيرها 4بالفئه 
 

وغيرها 222201االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة البترجي القابضة / شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  -مركز اداره مجموعه البترجي  جدة  -شارع الملك فهد 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 -صابون اطفال  -كريم اطفال  -كولونيا اطفال  -شامبو  -شامبو اطفال  - 4الفئة 

لوارده لوشن ا -زيوت عطريه و لغايات التجميل  -رغوه حمام اطفال  -لوسيون اطفال 

 دون غيرها 4بالفئه 
 

 وغيرها 222201االشتراطات        :      االشتراطات:  العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

34 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

حدة لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية العالمية المت -مجدى نصيف خليل جورجى  

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا -تقسيم جاويش بندر المنيا بملك/ ايهاب مالك اسكندر مدينة المنيا 35

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبخاصة )الصابون والمنظفات (  4جميع منتجات الفئة   - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة مصر للمنظفات والكيماويات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امام مصنع  -ر مدينة العبو -ج  -المنطقة الصناعية ب  - 00550بلوك  - 3قطعة رقم 

 قليوبية -دانون 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

-----------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

36 

 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493666 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/57/0539 

 :لالتسجي إسم طالب
 

شركه توصيه -شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 30ش السودان الدور الثالث شقه  453

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 العطور(دون غيرها ) ماعدا  4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

ابرو ايندستريز اينك ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة 

 االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  36600كورت ساوث بيند انديانا  بالكثرون 4005

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبييض االقمشه ومواد اخري تستعمل في غسل و كي المالبس  - 4الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وقشط صابون عطور زيوت عطريه مستحضرات 

نظفات المكربن وخنق مستحضرات تنظيف تجميل غسول لوشن للشعر منظفات اسنان م

 دون غيرها 4فئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست فى جزر فيرجن  -لية شركة محدودة المسئو -أونزا انترناشيونال ليمتد 

 البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية  -  73كرايجموير شيميرز ، ص ، ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تستخدم للبشرة والوجه والجسم؛ مضادات التعرق لالستخدام  - 4الفئة 

تنظيف؛ منظفات الوجه ]غير طبية[؛ منظفات للجسم؛ أقنعة الجمال  الشخصي؛ رغوة

للجسم؛ تونر للبشرة؛ مزيالت العرق؛ مرطبات الجلد؛ كريمات؛ كريم للرقبة؛ كريمات 

للصدر؛ أمصال لالستخدام التجميلي؛ خالصات للوجه؛ كريم العين؛ اقنعة تجميلية؛ 

مستحضرات إلزالة مواد  اقنعة تجميلية للصدر؛ مرطب للجسم؛ مساحيق مكياج؛

التجميل؛ مستحضرات تجميل أحمر الشفاه؛ ظالل العيون؛ طالء األظافر؛ مسكارة؛ 

اقالم الحواجب؛ مستحضرات أنثوية لغسل الفرج والغسل المهبلي ]بخالف األغراض 

الطبية[؛ مستحضرات لالستخدام في الحمام واالستحمام؛ رغوة الصابون لالستحمام؛ 

على شكل رذاذ؛ الصابون؛ زيوت عطرية لالستخدام الشخصي؛  عطر و روائح طيبة

منظفات أسنان؛ اظافر مستعارة؛ الرموش المستعارة؛ مستحضرات الوقاية من الشمس 

)مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات ما بعد التشميس )غير طبية(؛ منتجات التجميل 

خاخ المياه المعدنية للحماية من الشمس؛ منتجات التجميل المصنوعة من المياه الحارة؛ ب

 4ألغراض تجميلية؛ الكولونيا؛ ماء الكولونيا؛ معطرات الجسم الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بيراميدز للتجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العبور قليوبية امام مصنع دانون  00550بلوك  3ج قطعه  -المنطقة الصناعيه ب 

 لاللبان

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

166103العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة بيراميدز للتجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العبور قليوبية امام مصنع دانون  00550بلوك  3ج قطعه  -المنطقة الصناعيه ب 

 لبانلال

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

166103العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن البيان التجارى  -االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة قائمة و مؤلفة وفقا لقوانين امارة دبي -س  -د-م-مايكروسيف غروب م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اي ابراج  4دبل يو  0جي ال تي بي اتش -ارض رقم  3ليوا هايتس  4957وحده

 االمارات العربية المتحده -دبي -بحيرات جميرا 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد -مستحضرات و مواد ازالة االلوان الغراض تنظيف و غسل المالبس  - 4الفئة 

مستحضرات  -الزيوت العطرية  -العطور  -الصابون  -التنظيف و التلميع و القشط 

 وال ترد في فئات احرى 4معاجين ترد بالفئة  -مستحضرات الشعر  -التجميل 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5499599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -كامينا برودكتس كوربوريشن  -مدحت اسكندر وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر كهرمس بوال الدكرور الجيزة

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4الواردة بالفئه  جميع المنتجات - 4الفئة 
 

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

وغيرها 360306العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  -المصاحبة للعالمة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -كامينا برودكتس كوربوريشن  -مدحت اسكندر وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -كفر طهرمس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى - 262121العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اسكندر وشركاه(. شركه توصيه بسيطهكامينا برودكتس كوربوريشن )مدحت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -كفر طهرمس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى - 262123بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع مؤمن للعطور ومستحضرات  -محمد مصطفى سعد محمد عبد الباقى وشريكية 

 شركة توصية بسيطة -التجميل 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 -جنوب  بورسعيد  -بالمنطقة الصناعية بحرى الحوض السمكى  05-39القطع ارقام 

 بورسعيد

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4البخور بالفئة  -مستحضرات التجميل  -العطور  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع مؤمن للعطور ومستحضرات  -محمد مصطفى سعد محمد عبد الباقى وشريكية 

 شركة توصية بسيطة -التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جنوب  بورسعيد  -بحرى الحوض السمكى  -بالمنطقة الصناعية  05-39 القطع ارقام

 بورسعيد

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4البخور بالفئة  -مستحضرات التجميل  -العطور  - 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/33/0539 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شلهوب جروب ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ص.ب  -مين ستريت 373-انترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في اي ( ليمتد 

 الجزر العذراء البريطانية  -3335 -في جي  -تورتوال  -رود تاون-3533

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 -كريمات تجميل  -اطقم مكياج  -كياج م -عطور  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

مستحضرات لترطيب  -مستحضرات للعناية بالجسم و الجمال  -غسوالت )لوشن(

 4الوجه بالفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شلهوب جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مين ستريت ، ص . ب  373انترتراست كوربوريت سيرفيسيز ) بى فى اى ( ليمتد ، 

 ، الجزر العذراء البريطانية  3335، رود تاون ، تورتوال ، فى جى  3533

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ات مكياج ؛ أطقم مكياج ؛ مستحضرات مكياج؛ مساحيق مكياج؛ مستحضر  - 4الفئة 

تجميلية؛ عطور؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة ،كريمات لتبييض البشرة؛ 

غسوالت )لوشن( للشعر؛ مستحضرات تجميل للشعر ولفروة الرأس؛ کريمات للعناية 

بالشعر؛ مستحضرات للعناية بالشعر؛ اقنعة للشعر؛ شامبو ؛ اقنعة تجميل للوجه ؛ 

ظيف الوجه؛ كريمات للوجه ؛ مقشرات مستحضرات لتنظيف الوجه؛ حليب اللوز لتن

 4للوجه؛ غسوالت للوجه ؛ مستحضرات لترطيب الوجه بالفئة 
 

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

حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 6 -منطقه السى بى سي  الصناعيه  93و  95الدور االول من المبنى االدارى قطعة 

 الجيزة -اكتوبر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها ماعدا المنتجات الورقية الرقيقة  4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4فئة ال

الماصة للسوائل مثل المناديل الخاصة بالوجة ، ورق التواليت )المستخدم في دورات 

 المياه (، المناشف الورقية ، المناديل الورقية ومناديل الطاوالت الورقية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    5350060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -لولوا  -سامح محمد فوزي  عبد الرازق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزبة جيالنى المسين بملك/ محمد فوزى عبد الرازق مركز الدلنجات البحيرة

 4 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية محدودة  -غوانغزهو  موكي بيو تكنولوجي  كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ساينس سيتى غوانغزهو  اكونوميك اند تكنولوجيكال  -سايبين رود  7نمبر  450

 الصين -غوانغدونغ   -غوانغزهو  -ديفالوبمنت زون 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ابون؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ شامبو؛ مستحضرات تنظيف؛ ص - 4الفئة 

مستحضرات للغسيل المالبس؛ ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي؛ زيوت أثيرية 

وعطرية؛ عطر؛ أطقم تجميل؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ 

عة للشفاه؛ أقالم عطور؛ مساحيق مكياج؛ قابضات لألوعية ألغراض التجميل؛ مواد ملمـ   

الحواجب؛ مسكارا؛ مستحضرات الوقاية من الشمس؛ منظفات أسنان؛ مستحضرات 

 تعطير الجو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 انين والية ديالويرذى كلوروكس كومباني شركة امريكية مؤسسة بموجب قو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده  93630برودواي اوكالند كاليفورنيا   3003

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التنظيف لألغراض المنزلية والمنظفات ومستحضرات التبييض  - 4الفئة 

ظيف والتلميع والكشط وغيرها من المواد الستخدامات الغسيل؛ مستحضرات التن

 دون غيرها دون غيرها 4ومزيالت البقع ومستحضرات الكشط.فئة 
 

 111660العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان 

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -رامى مجدى فهمى الشربينى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوهر القائد القاهرة 46

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4مستحضرات تجميل فئة  - 4الفئة 
 

وغيرها 306336العالمة مرتبطة مع العالمة  -حق خاص على االلوان  االشتراطات        :      منح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -بيرد اب لمستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  - 0شقة رقم  -قطب  ش الشيخ محمود30

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئة   - 4الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    5350733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد  -ماى ستار لمستحضرات التجميل  -صبحى محمد عبد الحليم عبد المجيد عبد اللة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ورش الصناعيه السادسه بملك صبحى محمد عبد الحليم  6544ناحيه السادات قطعة 

 المنوفيه  -مدينة السادات  -عبد المجيد عبد الله 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

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

ستخدامها فى مجموعهاتعهد مالك العالمة با-الحروف كل على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي  -رامى مجدى فهمى الشربينى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -الموسكي  -د ش جوهر القائ 46

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -راية فارم لالدوية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -الهانوفيل  -مجمع االحالم  -منزل مصطفى خميس  - 3شقه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 4ئة الف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -زة العجو -يوليو  06ش  365

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -حيات كيما ساناي انونيم سيركيتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا  -اسطنبول  -اوسكودار  -التونيزيد  00ماهر از كاديسى رقم :

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

التبييض لالستخدامات المنزلية،  مستحضرات التنظيف، مستحضرات - 4الفئة 

مستحضرات غسيل المالبس؛ المنظفات، منعمات األقمشة التي تستخدم في غسيل 

 دون غيرها 4المالبس، مزيالت البقع، الصابون، المناديل المبللة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359533 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ -عطا محمود طه عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 -فرد   -لالستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد_ الجمالية _القاهرة  377

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4منتجات الفئه جميع  - 4الفئة 
 

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

على حدى  Hالتنازل عن حرف اتش  -306330بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _ المهندسين _ العجوزة _ الجيزة  30ش السودان _ الدور الثالث _ شقة  453

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4واردة بالفئه جميع المنتجات ال - 4الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5463309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/30/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة راية القابضة لالستثمارات المالية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -حور المركزى خلف مستشفى دار الفؤاد الم

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع 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 خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عبد الله رمضان احمد خريص وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جميله بوحريد السيوف قسم الرمل االسكندرية 354

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3زيوت المحركات فقط 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عبد الله ليثى عبد المقصود ليثى  -الليثى للزيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة   -التعاون  -الهرم   -ش االسماعيلية من شارع ترسا  3

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

زيوت و شحوم معدنية و جميع -زيوت و شحوم للسيارات و المركبات  - 3الفئة 

 دون غيرها 3منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350307 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وى للدخان والمعسل شركة الحنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور مدينة دمنهور  3كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3الفئة وجميع منتجات  3والعات الواردة بالفئة  -الفحم المستخدم لالشعال  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك/ شركة الحناوي للدخان والمعسل بدمنهور مدينة دمنهور  3كومبانية الغاز رقم 

 البحيرة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3وجميع منتجات الفئة  3والعات الواردة بالفئة  -الفحم المستخدم لالشعال  - 3الفئة 
 

اص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خ -االشتراطات        :      
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5356966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ايطالية   -ايني اس .بي. ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايطاليا  -روما   553333 - 3بياتزال انريكو ماتي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الزيوت الصناعية والمزلقات تحديدا الزيوت الهيدروليكية. الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 

 دون غيرها  3
 

وغيرها  222011االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -الشركة المصرية للتغذية والخدمات )أبيال مصر( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( شارع محيى 34( بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ) 350 - 353الوحده )

 الجيزه  -المهندسين  -الدين ابو العز 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3جميع منتجات الفئه رقم  - 3الفئة 
 

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 -عدد  

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5469303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى موريشيوس -رما المحدودة شركة ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

110006بالعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5474366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/57/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة ادوية الحكمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االردن -المنطقة الصناعية  -ببادر وادى السير  -عمان 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد  -مستحضرات صحية لغايات طبية  -مستحضرات صيدلية وبيطرية  - 0الفئة 

مكمالت  -واغذية حميه معدة لالستعمال الطبى أو البيطرى وأغذية للرضع واالطفال 

مواد حشو االسنان وشمع  -لصقات ومواد ضماد  -للحمية الغذائية لالنسان والحيوان 

مبيدات  -مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة  -مطهرات  -ن االسنا

 0فطريات ومبيدات اعشاب وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5476064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/59/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصريه وفقا  -مستلزمات الطبية " ايفا فارما " ايفا فارما لالدوية وال

 3990لسنة  90والقانون رقم  3997لسنة  0الحكام القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -شارع السادات ) سلطان سابقا ( متفرع من ترعة المنصورية  376

 الجيزة  -

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

72 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5477449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/59/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -توفير للمواد الغذائية ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  -بالمنطقة الصناعية السادسة  33ة رقم مبنى رقم د القطع

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 50جميع انواع المنتجات 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5477973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/35/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤلية قائمة ومنظمة بموجب  القوانين   -ميرك شارب اند دوم كورب 

 الواليات المتحدة األمريكية  -المرعية  في نيو جيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  الواليات 5 0009نيو جيرسى  -وايتهاوس ستايشن  355ص ب  -وان ميرك درايف 

 المتحدة االمريكيه 

 0 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غيرها 0المستحضرات الصيدالنيه لألستعمال البشرى الوارد بالفئه  - 0الفئة 
 

311031االشتراطات        :        العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470599 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/35/0530 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة مصر للمنظفات والكيماويات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطاع د مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية الشرقية  4قطعة رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المطهرات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    5470600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/35/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

اليسر لتسويق المكمالت الغذائيه  -محمود ياسر عبد المنعم محمد الطويل وشريكيه 

 شركة توصيه بسيطه  -ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم ثانى الزقازيق   -ملك ياسر عبد المنعم الطويل  -ونيه مساكن التعا -شارع سينا  0 

 الشرقيه  -

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0مكمالت غذائيه الوارده بالفئه   - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5400606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة   -ن انوفيشانز هولدينج كورب  نورزر

 كندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا  - 3اتش  -ام  6اونتاريو  ال  -اوكفيل  -نورث سيرفيسز  رود  ويست  403

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ة بالفئة رقم حميات غذائية الوارد -مكمالت غذائية  - 0الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اوبلز اند جرينز ) ش.ذ.م.م ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان  -القهره الجديده  -امس التجمع الخ -من شارعع مدرسه الشويفات  04ش  030

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0كافه انواع الحفاضات الوارده بالفئه   - 0الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5494000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/56/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -جينزيم كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  , الواليات المتحدة االمريكية 50330بينى ستريت ,كامبريدج , ام ابه  05

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

اض المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض القلبية الوعائية وأمر - 0الفئة 

الجهاز العصبي المركزي؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان، الجلطة، 

وأمراض الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض النادرة، 

المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض المعدية، تحديدا: ، العدوى الفيروسية 

 دون غيرها  0والبكتيرية فئة 
 

:      منح الطالب حق اسبقية       االشتراطات  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5497759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 حدة االمريكية الواليات المت -المرعية فى نيو جيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  50009وان ميرك درايف ، وايتهاوس ستايشن ، نيو جرسى 

 األمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المستحضرات الصيدالنية 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات 3799-93405وان أمجين  سنتر درايف ثاوزند اوكس ، كاليفورنيا  

 المتحدة االمريكية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لعالج اضطرابات الغدة الدرقية والغدة  - 0الفئة 

واالضطرابات الهرمونية؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لعالج اضطرابات 

 .50الكلى والكلى بالفئة 
 

وغيرها 331066مة مرتبطة مع العالمة رقم العال -االشتراطات        :      
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -عمان لتعبئه المواد الغذائيه  -طارق محمد حجازي عبد المطلب حجازي  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نبروه البر الشرقي بملك يوسف المحمدي عالم مركز طلخا الدقهليه

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

-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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-زيتا ميدسن للمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -حدائق االهرام -ع  004شقه بالعقار رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0مكمالت الغذائيه فقط بالفئه ال - 0الفئة 
 



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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذى كلوروكس كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الواليات المتحده 93630برودواي اوكالند كاليفورنيا   3003

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المطهرات لالستخدام المنزلي والمناديل المبللة بالمطهرات ومبيدات الجراثيم  - 0الفئة 

 دون غيرها 0ومزيالت الروائح ليست لالستخدام الشخصي.فئة 
 

 111626العالمة مرتبطة مع العالمة   -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

يرهاوغ
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5356773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد تركى الجنسية -مصباح عيسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اضنا تركيا 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الحفاضات 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5356079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد تركى الجنسية -مصباح عيسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اضنا تركيا

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0الحفاضات بالفئه  - 0الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ات الواردة بالفئه جميع المنتج - 0الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -وربوريشن اس ايه الماندينى ك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زوج . سويسرا  - 6455جوتاردستراس 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مبيدات القراد و  -مبيدات الحشرات  -مبيدات االعشاب  -مبيدات الفطريات  - 0الفئة 

 0االفات الواردة بالفئة رقم 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى CSالتنازل عن الحروف  -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359536 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

الحافظ -عطى لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل  عطا محمود طه

 -فرد   -لالستيراد والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش بورسعيد_ الجمالية _القاهرة  377

 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئه  - 0الفئة 
 

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

على حدى Hالتنازل عن حرف اتش  - 306330بالعالمة رقم  
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

05/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عماد عدلي عزيز جرجس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -مدينه نصر اول  -ش عباس العقاد  7

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات الوارده بالفئه 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة سترا اجروكيميكالز  -محمد محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم  -مركز كفر الزيات  -قريه قسطا 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 0الفئة 

لحشرات والحيوانات الضارة، مستحضرات إلبادة ا‘ االدوية والمستحضرات البيطرية 

مبيدات ‘مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال البيطري

مستحضرات ‘مبيدات أفات‘مبيدات طفيليات‘طاردات حشرات ‘مبيدات حيوية ‘القراد 

وجميعها واردة ‘سم فئران ‘مستحضرات تجديب التربة‘للقضاء على النباتات الضارة

 0بالفئة 

 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335353 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة سترا اجروكيميكالز  -محمد محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -بملك/صبحي عبد الفتاح اسماعيل سالم  -مركز كفر الزيات  -قريه قسطا 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات ‘ االدوية والمستحضرات البيطرية  - 0الفئة 

معدة لإلستعمال الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.مواد وأغذية حمية 

مبيدات ‘مبيدات طفيليات‘طاردات حشرات ‘مبيدات حيوية ‘مبيدات القراد ‘البيطري

سم فئران ‘مستحضرات تجديب التربة‘مستحضرات للقضاء على النباتات الضارة‘أفات

 0وجميعها واردة بالفئة ‘

 
 

ماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالن -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335357 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة سترا اجروكيميكالز -محمد محمد محمود وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -اعيل سالم بملك/صبحي عبد الفتاح اسم-مركز كفر الزيات -قريه قسطا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات ‘ االدوية والمستحضرات البيطرية  - 0الفئة 

الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال 

مبيدات ‘لياتمبيدات طفي‘طاردات حشرات ‘مبيدات حيوية ‘مبيدات القراد ‘البيطري

سم فئران ‘مستحضرات تجديب التربة‘مستحضرات للقضاء على النباتات الضارة‘أفات

 دون غيرها 0وجميعها واردة بالفئة 

 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5494005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/56/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه  -ماستر ديلز ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه 

 محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كدستر بمصر الجديدة اول طريق مصر االسماعيليه  0تقسيم المشتقه من القطعه  44

 الدور االول فوق االرضى -الصحراوى 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جمبع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/57/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة كابالت مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الدور الثالث  -ش عبد الخالق ثروت  05/30

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6االسالك المعدنيه الوارده بالفئه  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة نيو عبور اكتوبر لتشغيل المعادن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الدرب االحمر  -الحلميه الجديده  -سكة عبد الرحمن بك  30

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مصنع تشكيل وتشغيل المعادن الوارد بالفئه  - 6الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490435 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى   -ياة سداح لتصنيع حنفيات الحريق وشبكات الم -صبحى سيد ابو زيد عمران 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -وراق الحضر   -خلف معهد االبحاث  -ش الكابالت  07

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6حنفيات حريق الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى  C Sالحروف اس ايه  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350443 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359043 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمود احمد مصطفى  -جروهي للصناعات البالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميت الخولى مؤمن  -دقهليه  -مركز منيه النصر 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ماعدا مسامير معدنيه وهيكل السياره وجوانات معدنيه  6منتجات الفئه جميع  - 6الفئة 

 6لهيكل السياره صواميل معدنيه لهيكل السياره 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/57/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 يابانية تألفت بموجب قوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان - 095 - 0000اوساكا ’ ساكاى سيتى ’ كو  -ساكاى ’ تشو  -تاكومى  3

 7 : المةــــــات العـــئف
 

المكانس الكهربائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية؛ المكانس  - 7الفئة 

الكهربائية األوتوماتيكية )المشغلة ذاتيا(؛ المكانس الكهربائية األوتوماتيكية )المشغلة 

روبوطات  ذاتيا( باستخدام شبكات الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت؛

التنظيف الكهربائية لالستخدام المنزلي؛ المكانس الكهربائية لفرشات األسرة 

لالستخدامات المنزلية؛ الغساالت الكهربائية مع مجففات المالبس لالستخدامات 

المنزلية؛ الغساالت الكهربائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية؛ غساالت 

خدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية؛ آالت التلميع الصحون الكهربائية لالست

بالشمع الكهربائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية ؛ خالطات الطعام 

الكهربائية لالستخدامات المنزلية واالستخدامات الصناعية؛ عصارات الفواكة الكهربائية 

تيا( لالستخدامات الصناعية؛ لالغراض المنزلية؛ روبوطات الحمالين )المشغلة ذا

المكانس الكهربائية لالستخدامات الصناعية؛ آالت الغسل الكهربائية للغايات الصناعية؛ 

غساالت الصحون لالستخدامات الصناعية؛ العصارات الكهربائية لالستخدامات 

الصناعية؛ خالطات الطعام الكهربائية لالستخدامات الصناعية؛ القشارات الكهربائية 

ستخدامات الصناعية؛ آالت تقطيع الطعام، وآالت القطع والتقطيع إلى شرائح لال

لألطعمة للغايات الصناعية؛ آالت التلميع بالشمع الكهربائية لالستخدامات الصناعية؛ 

آالت وأجهزة المعالجة الكيماوية؛ آالت الغسيل فوق السمعية لالستخدامات الصناعية؛ 

 ( دون غيرها57ة سابقاً والــوارده بالفئــة )قطع واكسسوارات البضائع المذكور

 
 

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

36061



اخليةجهاز تنمية التجارة الد  
 

 

 

100 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5467006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/54/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ينج كروس )رومانى وشريكته  (ك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الفواطية الموسكى القاهرة 6

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7ماكينات الخياطة ومستلزماتها بالفئة  - 7الفئة 
 

-ة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصور
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5469073 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

محمود عبد الوهاب  -مؤسسة عبد الوهاب لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير 

 -فرد -محمود سمرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ملك السيد على احمد شريدة  -ابى شارع احمد عر -دكرنس 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7رولمان البلى فقط الوارده بالفئه  - 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5400303 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

37/54/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمه يابانية  -ماكيتا كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان-0050- 0336ايشي  -تشي  -انجو  -تشو  -شوميوشي 0-33-4

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 7الفئة 

رباء ، بما في ذلك أدوات الطاقة الالسلكية ، وهي: األدوات واآلالت التي تعمل بالكه

المناشير الشريطية ، وسنفرة الحزام ، والمنفاخات ، والكسارات ، والمناشير على شكل 

سالسل ، والمناشير الدائرية ، والمطارق المركبة ، ومناشير ميتري المركبة ، 

، مطارق هدم ،  والهزازات الخرسانية ، وآالت القطع ، و أدوات القطع ، قواطع

مطاحن )الشنيور( ، مطاحن أقراص ، مكابس قرص ، مكابس للحفر ، مثاقيب ، 

حفارات ذات محرك ، شنيور حلزونى ، المناشير القالبة ، مقصات الحشائش ، مجزات 

العشب ، مطاحن ، قواطع أخدود ، مثاقب مطرقية ، مثقاب مطرقية ذات محرك ، 

لي ، مثاقب الحفر ، ادوات تثقيب وادخال المسامير قواطع طوقية ، غساالت الضغط العا

، شدات ذات عزم دوران ، مناشير ذات حركة تبادلية لنصل قاطع ، القواطع ، ماكينات 

جز العشب ، قواطع المعادن ، مناشير قطع المعادن ، مناشير ميتري ، الخالطات ، 

الصنفرة المدارية ، األدوات المتعددة ، القاضمات ، محركات الدفع النبضية ، آالت 

ادوات تخريم ذات دبابيس ، المسط حات ، ادوات توصيل االلواح ، ادوات التلميع ، 

مقصات التقليم ، أدوات ربط حديد التسليح ، المناشير التبادلية ، المنظفات اآللية ، 

المطارق الدوارة ، الموجهات ، أجهزة السنفرة ، الكاشطات ، مفكات ، مفاتيح الربط ، 

قصات ، المناشير المرك بة للشرائح ، الرشاشات قواطع األنقليس رود , ادوات الم

التشذيب , ادوات تشذيب على شكل سلسلة ، المكانس الكهربائية ، قواطع الجوائط ، 

 مضخات المياه ، سنفرة على شكل عجلة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -االشتراطات        :      
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493697 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة   -بوالق الدكرور   -ش طه ابو حشيش  4

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 بوصفها اجزاء االت 7حجر قطع الرخام بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة ذات مسئوليه محدودهش -شركة النيل للتجارة والتكنولوجيا )نايل تريد( ش ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -حدائق االهرام القديمة  -شارع مينا متفرع من شارع الهرم 0

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

نماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -امير يونان جرجس تاوضروس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 . القاهرة -القاهرة الجديدة  -ثان   0عمارة    37مجموعة  -مدينة الرحاب 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7رولمان البلى والسيور بالفئة  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست بموجب قوانين الهند  -اجانتا ال ال بي 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الهند -جوجرات   -منطقه اصطناعيه  -اوربت  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وعدد لآلالت، موتورات ومحركات ) عدا ما كان منها للمركبات البرية  - 7الفئة 

( ، جلب وصل لآلالت وعناصر نقل الحركة ) عدا ما كان منها للمركبات البرية ( ، 

 (.7ت زراعية عدا ما يدار باليد ، حضانات للبيض بالفئة رقم )معدا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -العرض سي سينما لدور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -الشركة المصرية للتغذية والخدمات )أبيال مصر( ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( شارع محيى 34بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم )(  350 - 353الوحده )

 الجيزه  -المهندسين  -الدين ابو العز 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7جميع منتجات الفئه  - 7الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب  حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

109 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5335956 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عالء الدين السيد محمد سلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0محل رقم  -الموسكى  -شارع بور سعيد  496

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7ميع المنتجات الواردة بالفئة ج - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ن مصر مرجا -وائل ماجد احمد النبوى عبد الشافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك ورثة المرحوم / محمد عوض عبد الباقى  -شارع فجر االسالم  33عقار رقم 

 البحيرة  -مركز بدر 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 مكاوي للشعر، مالقط لتجعيد الشعر، قرضات البشرة الميتة، مالقط البشرة - 0الفئة 

الميتة، ادوات كهربائية وغير كهربائية الزالة الشعر، ملمعات اظافر كهربائية أو غير 

كهربائية ، مقصات شعر لالستعمال الشخصي كهربائية او غير كهربائية، مالقط الزالة 

الشعر، اطقم العناية باظافر اليدين كهربائية او غير كهربائية ، ادوات تلميع االظافر 

هربائية ، ملقمات اظافر كهربائية او غير كهربائية، مبارد كهربائية كهربائية او غير ك

لالظافر، سكاكين للتشذيب ، اطقم العناية باظافر القدمين كهربائية او غير كهربائية، 

شفرات ماكينة الحالقة كهربائية او غير كهربائية ، ماكينة حالقة كهربائية او غير 

 0كهربائية . الواردة بالفئة رقم 
 

تعهد مالك العالمة  -الشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة ا

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

54/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -الجيزة   -بوالق الدكرور   -ش طه ابو حشيش  4

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

اسطوانات القطع )حجر تقطيع الرخام والسيراميك( بوصفه عدد يدويه الواردة  - 0الفئة 

 0بالفئة رقم 
 

 وغيرها  123321:      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم         االشتراطات
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5335957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عالء الدين السيد محمد سلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة - 0محل رقم  -الموسكى  -شارع بور سعيد  496

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ئة جميع المنتجات الواردة بالف - 0الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5437436 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

ية محدودة شركة ذات مسئول -الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحه الحريق ش م ح 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جبل على ، االمارات العربية المتحده 37533ب  -ص 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير   - 9الفئة 

فى والسينمائى واالجهزة واالدوات البصرية واجهزة وادوات الوزن والقياس الفوتوغرا

واالشارة والمراقبة )االشراف( واالنقاذ والتعليم ، اجهزة وادوات توصيل او فتح او 

تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 

نات مغناطيسية ، اقراص تسجيل ، ماكينات بيع نسخ الصوت او الصور ، حامالت بيا

الية ، واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقود ، االت تسجيل النقد واالت حاسبة ومعدات 

لمعالجة البيانات واجهزة كمبيوتر ، اجهزة اخماد النيران وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 9رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5406995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/59/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام  بى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ام دي امستردام , هولندا   00 - 3500كلود ديبوسيالن 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

سجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ حامالت البيانات أجهزة الت - 9الفئة 

المغناطيسية؛ أقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية ووسائط 

التسجيل الرقمية األخرى؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة الحاسوب؛ برمجيات 

ابالت االتصاالت بعيدة الحاسوب ؛ أجهزة االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى؛ ك

المدى؛ مفاتيح االتصاالت بعيدة المدى؛ كابالت لالتصاالت بعيدة المدى؛ ألواح مفاتيح 

االتصاالت بعيدة المدى؛ وحدات االتصال الطرفية لالتصاالت بعيدة المدى؛ برمجيات 

االتصاالت بعيدة المدى؛ شبكات االتصاالت بعيدة المدى؛ مرسالت لالتصاالت بعيدة 

دى؛ أجهزة اتصاالت بعيدة المدى؛ معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ اجهزة االتصال؛ الم

أجهزة اتصاالت رقمية؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المحمولة؛ أجهزة االتصاالت 

بعيدة المدى المتنقلة؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى االلكترونية؛ أجهزة االتصال بعيدة 

ات شبكات االتصال بعيدة المدى؛ أجهزة الحاسوب لالتصاالت المدى الكهربائية؛ هوائي

بعيدة المدى؛ أجهزة األلياف البصرية لالتصاالت بعيدة المدى؛ وحدات لوحات دارات 

االتصاالت بعيدة المدى ؛ برامج الحاسوب المستخدمة في االتصاالت بعيدة المدى؛ 

تف النقالة؛ أجهزة أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المستخدمة مع شبكات الهوا

وبرمجيات الشبكات؛ برمجيات التطبيقات؛ برمجيات ألعاب؛ برمجيات فك التشفير؛ 

مشغالت البرمجيات؛ البرمجيات المسجلة وبرامج الحاسوب؛ برمجيات حاسوبية قابلة 

للتنزيل؛ برمجيات الخصوصية؛ برمجيات الوسائط ؛ البرمجيات الترفيهية؛ برمجيات 

برمجيات التعليم؛ برمجيات التدريب؛ برمجيات الهواتف النقالة؛ الوسائط المتعددة؛ 

برمجيات الحماية؛ برمجيات االتصاالت؛ برمجيات محزمة؛ برمجيات التشغيل؛ 

برمجيات ألعاب الحاسوب؛ برمجيات إدارة الشبكات؛ البرامج األصلية لبرمجيات 

اسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ برمجيات الرسائل على االنترنت؛ تطبيقات برمجيات الح

إدارة قواعد البيانات؛ برمجيات أنظمة التشغيل؛ برمجيات هواتف الحاسوب؛ برمجيات 
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بيانات االتصال؛ برمجيات الحواسيب التفاعلية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة 

للتحميل؛ البرمجيات للهواتف النقالة؛ برمجيات إدارة األجهزة النقالة؛ برمجيات الرسائل 

نترنت؛ برمجيات محركات البحث الحاسوبية؛ برمجيات التطبيقات للهواتف على اال

الذكية؛ برمجيات التطبيقات للهواتف النقالة؛ برمجيات التطبيقات لألجهزة الالسلكية؛ 

برنامج تشغيل خادم الوصول إلى الشبكة؛ برمجيات وبرامج الهواتف الرقمية؛ تطبيقات 

مجيات(؛ برمجيات البريد والرسائل اإللكترونية؛ الهواتف الذكية القابلة للتحميل )بر

برمجيات الحاسوب للهواتف النقالة؛ برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على األقراص 

المضغوطة؛ برمجيات حواسيب التصاالت الشبكات الالسلكية؛ برمجيات وتطبيقات 

ية؛ برامج االتصاالت األجهزة النقالة؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للهواتف الذك

لربط شبكات الكمبيوتر العالمية؛ برمجيات االتصال من أجل اتصال مستخدمي شبكات 

الحاسوب؛ برمجيات التطبيقات لخدمات الشبكات االجتماعية عن طريق االنترنت؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل لمعالجة الصور، الرسومات، والمقاطع الصوتية ، 

ة، والنصوص؛ تطبيقات الهواتف النقالة؛ تطبيقات الهواتف المتنقلة؛ والمقاطع المرئي

برمجيات الرسائل الفورية للهواتف النقالة واألجهزة المحمولة باليد؛ برمجيات الحاسوب 

للشبكات االجتماعية؛ أدوات تطوير برمجيات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب 

التطبيقات المستخدمة في إنشاء  المستخدمة كواجهة برمجة التطبيقات ؛ واجهات برمجة

تطبيقات البرمجيات؛ واجهات برمجة التطبيقات لبرمجيات الحاسوب التي تسهل خدمات 

الشبكات االجتماعية واسترجاع البيانات على االنترنت ، تحميل، تنزيل، الوصول إلى 

ى وإدارة؛ برمجيات الحاسوب إلنشاء، إدارة، والتفاعل مع المجتمعات االفتراضية عل

االنترنت؛ برمجيات الحاسوب لتعديل وتمكين إرسال الصور، محتويات المرئية السمعية 

والفيديو؛ برمجيات إلرسال وتلقى الرسائل اإللكترونية؛ تطبيقات البرمجيات لتمكين 

اإلرسال، والدخول ، خدمات التنظيم، وإدارة الرسائل النصية، خدمات الرسائل الفورية، 

ترونية، النصوص، الروابط االلكترونية، والصور عبر االنترنت مجالت المدونات االلك

وشبكات االتصاالت األخرى؛ المنشورات االلكترونية القابلة للتحميل على االنترنت؛ 

البرمجيات القابلة للتحميل على هيئة تطبيقات الهواتف النقالة المستخدمة مع الحواسيب، 

مولة باليد النقالة، أجهزة الهواتف النقالة، أجهزة االتصاالت االلكترونية الرقمية المح

أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيل االتصاالت؛ برمجيات، إرسال، واستقبال 

المعلومات على شبكات الحاسوب العالمية؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ 

مجيات التشغيل لشبكات سماعات االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ الهواتف النقالة؛ وبر

االتصاالت بعيدة المدى وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ المنشورات اإللكترونية 

)القابلة للتحميل(؛ شرائح الجوال؛ البطاقات المرمزة مغناطيسياً؛ الرقاقات )الدوائر 

المتكاملة(؛ األجهزة االلكترونية المستخدمة في مجال االتصاالت بعيدة المدى، مقسم 

اتف، أجهزة االستدعاء الالسلكي وعرض الرقم؛ أجهزة إلكترونية تتحكم باإلشارات اله

عن بعد؛ أجهزة إرسال اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة اإلرسال للهاتف؛ أجهزة اإلرسال 

)االتصاالت بعيدة المدى(؛ دليل الهاتف االلكتروني؛ الوسائط وناقالت البيانات البصرية 

ت البث، تسجيل، نقل أو نسخ الصوت ، الصور أو البيانات؛ والممغنطة؛ أجهزة وأدوا

بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة؛ قطع ولوازم البضائع المذكورة آنفا.الواردة 

 9بالفئة رقم 
 

--------االشتراطات        :      
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5406997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/59/0537 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هولندية ذات مسئولية محدودة -فيون اميستردام بى فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ام دي امستردام  , هولندا  00,  3500كلود ديبوسيالن 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الصور؛ حامالت البيانات  اجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو - 9الفئة 

المغناطيسية؛ أقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية ووسائط 

التسجيل الرقمية األخرى؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة الحاسوب؛ برمجيات 

الحاسوب ؛ أجهزة االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى؛ كابالت االتصاالت بعيدة 

االتصاالت بعيدة المدى؛ كابالت لالتصاالت بعيدة المدى؛ ألواح مفاتيح المدى؛ مفاتيح 

االتصاالت بعيدة المدى؛ وحدات االتصال الطرفية لالتصاالت بعيدة المدى؛ برمجيات 

االتصاالت بعيدة المدى؛ شبكات االتصاالت بعيدة المدى؛ مرسالت لالتصاالت بعيدة 

االتصاالت بعيدة المدى؛ اجهزة االتصال؛  المدى؛ أجهزة اتصاالت بعيدة المدى؛ معدات

أجهزة اتصاالت رقمية؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المحمولة؛ أجهزة االتصاالت 

بعيدة المدى المتنقلة؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى االلكترونية؛ أجهزة االتصال بعيدة 

الحاسوب لالتصاالت المدى الكهربائية؛ هوائيات شبكات االتصال بعيدة المدى؛ أجهزة 

بعيدة المدى؛ أجهزة األلياف البصرية لالتصاالت بعيدة المدى؛ وحدات لوحات دارات 

االتصاالت بعيدة المدى ؛ برامج الحاسوب المستخدمة في االتصاالت بعيدة المدى؛ 

أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المستخدمة مع شبكات الهواتف النقالة؛ أجهزة 

برمجيات التطبيقات؛ برمجيات ألعاب؛ برمجيات فك التشفير؛ وبرمجيات الشبكات؛ 

مشغالت البرمجيات؛ البرمجيات المسجلة وبرامج الحاسوب؛ برمجيات حاسوبية قابلة 

للتنزيل؛ برمجيات الخصوصية؛ برمجيات الوسائط ؛ البرمجيات الترفيهية؛ برمجيات 

مجيات الهواتف النقالة؛ الوسائط المتعددة؛ برمجيات التعليم؛ برمجيات التدريب؛ بر

برمجيات الحماية؛ برمجيات االتصاالت؛ برمجيات محزمة؛ برمجيات التشغيل؛ 
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برمجيات ألعاب الحاسوب؛ برمجيات إدارة الشبكات؛ البرامج األصلية لبرمجيات 

الحاسوب؛ برمجيات الرسائل على االنترنت؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب؛ برمجيات 

برمجيات أنظمة التشغيل؛ برمجيات هواتف الحاسوب؛ برمجيات إدارة قواعد البيانات؛ 

بيانات االتصال؛ برمجيات الحواسيب التفاعلية؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة 

للتحميل؛ البرمجيات للهواتف النقالة؛ برمجيات إدارة األجهزة النقالة؛ برمجيات الرسائل 

ة؛ برمجيات التطبيقات للهواتف على االنترنت؛ برمجيات محركات البحث الحاسوبي

الذكية؛ برمجيات التطبيقات للهواتف النقالة؛ برمجيات التطبيقات لألجهزة الالسلكية؛ 

برنامج تشغيل خادم الوصول إلى الشبكة؛ برمجيات وبرامج الهواتف الرقمية؛ تطبيقات 

كترونية؛ الهواتف الذكية القابلة للتحميل )برمجيات(؛ برمجيات البريد والرسائل اإلل

برمجيات الحاسوب للهواتف النقالة؛ برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على األقراص 

المضغوطة؛ برمجيات حواسيب التصاالت الشبكات الالسلكية؛ برمجيات وتطبيقات 

األجهزة النقالة؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للهواتف الذكية؛ برامج االتصاالت 

يوتر العالمية؛ برمجيات االتصال من أجل اتصال مستخدمي شبكات لربط شبكات الكمب

الحاسوب؛ برمجيات التطبيقات لخدمات الشبكات االجتماعية عن طريق االنترنت؛ 

برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل لمعالجة الصور، الرسومات، والمقاطع الصوتية ، 

تطبيقات الهواتف المتنقلة؛  والمقاطع المرئية، والنصوص؛ تطبيقات الهواتف النقالة؛

برمجيات الرسائل الفورية للهواتف النقالة واألجهزة المحمولة باليد؛ برمجيات الحاسوب 

للشبكات االجتماعية؛ أدوات تطوير برمجيات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب 

المستخدمة كواجهة برمجة التطبيقات ؛ واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة في إنشاء 

ت البرمجيات؛ واجهات برمجة التطبيقات لبرمجيات الحاسوب التي تسهل خدمات تطبيقا

الشبكات االجتماعية واسترجاع البيانات على االنترنت ، تحميل، تنزيل، الوصول إلى 

وإدارة؛ برمجيات الحاسوب إلنشاء، إدارة، والتفاعل مع المجتمعات االفتراضية على 

تمكين إرسال الصور، محتويات المرئية السمعية االنترنت؛ برمجيات الحاسوب لتعديل و

والفيديو؛ برمجيات إلرسال وتلقى الرسائل اإللكترونية؛ تطبيقات البرمجيات لتمكين 

اإلرسال، والدخول ، خدمات التنظيم، وإدارة الرسائل النصية، خدمات الرسائل الفورية، 

والصور عبر االنترنت  مجالت المدونات االلكترونية، النصوص، الروابط االلكترونية،

وشبكات االتصاالت األخرى؛ المنشورات االلكترونية القابلة للتحميل على االنترنت؛ 

البرمجيات القابلة للتحميل على هيئة تطبيقات الهواتف النقالة المستخدمة مع الحواسيب، 

نقالة، أجهزة االتصاالت االلكترونية الرقمية المحمولة باليد النقالة، أجهزة الهواتف ال

أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيل االتصاالت؛ برمجيات، إرسال، واستقبال 

المعلومات على شبكات الحاسوب العالمية؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ 

سماعات االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ الهواتف النقالة؛ وبرمجيات التشغيل لشبكات 

المدى وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ المنشورات اإللكترونية  االتصاالت بعيدة

)القابلة للتحميل(؛ شرائح الجوال؛ البطاقات المرمزة مغناطيسياً؛ الرقاقات )الدوائر 

المتكاملة(؛ األجهزة االلكترونية المستخدمة في مجال االتصاالت بعيدة المدى، مقسم 

لرقم؛ أجهزة إلكترونية تتحكم باإلشارات الهاتف، أجهزة االستدعاء الالسلكي وعرض ا

عن بعد؛ أجهزة إرسال اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة اإلرسال للهاتف؛ أجهزة اإلرسال 

)االتصاالت بعيدة المدى(؛ دليل الهاتف االلكتروني؛ الوسائط وناقالت البيانات البصرية 

صور أو البيانات؛ والممغنطة؛ أجهزة وأدوات البث، تسجيل، نقل أو نسخ الصوت ، ال

بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة؛ قطع ولوازم البضائع المذكورة آنفا.الواردة 

 9بالفئة رقم 
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310006العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/56/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 90359تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  335

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب لتتب ع المنتج وتعقبه، برامج الحاسوب لمراقبة اإلمدادات  - 9الفئة 

وإدارتها، برامج الحاسوب للحماية ضد العبث بالمنتج أو تغييره، برامج الحاسوب 

لتطبيق تكنولوجيا تتبع المنتج وتعق به في ما يخص تعبئة وتغليف بضائع المستهلكين، 

لمعلومات حول أصل المنتج ومكوناته برامج الحاسوب لتخزين وتحليل وعرض ا

والمواد المستخدمة فيه وتصنيعه، برامج الحاسوب المستخدمة في توليد وتشغيل 

وتخزين ومقارنة بيانات المنتج حول سمات تتبع المنتج من الميزات البارزة )الملحوظة( 

ت، في عملي ات سلسلة التوريد، برامج الحاسوب للتحقق من سلسلة العناية بالمنتجا

برامج الحاسوب للطباعة والمسح الضوئي لرمز الباركود وبطاقات تسمية المنتج 

وملصقاته وبطاقاته، أجزاء الحاسوب التشغيلي ة، الماسحات الضوئي ة، الطابعات 

وبالتحديد طابعات المستندات ورموز الباركود وبطاقات التسمية والبطاقات، طابعات 

ر الثالثي ة األبعاد، بيانات إعتماد تحديد الهوية رمز الباركود وقارئاته، أجهزة الصو

( وبالتحديد بطاقات وقارئات بيانات إعتماد تحديد DICRباستخدام موجات الراديو )

(، بطاقات التسمية التي تحمل المعلومات DICRالهوية باستخدام موجات الراديو )

لة أو المشفرة مغناطيسياً أو بصرياَ أو إلكترونياَ وبالت حديد بطاقات التسمي ة المسج 

والملصقات لإلستخدام في تسلسل البضائع وتتب عها وتعق بها وتقديم المعلومات حول أصل 

ناته والمواد المستخدمة فيه وتصنيعه والواردة بالفئة   دون غيرها. 9المنتج ومكو 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/56/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -ابل أنك 

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ، الواليات المتحدة االمريكية 90533تينو ، كاليفورنيا ابل بارك واى ، كوبر 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برامج الكمبيوتر )برامج القابله للتنزيل ( ، برامج الكمبيوتر الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/50/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -ثان الزقازيق  -ش المستشار محمد نجيب القومية  0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9البطاريات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/50/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يهالشرق -ثان الزقازيق  -ش المستشار محمد نجيب القومية  0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9البطاريات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470050 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/50/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جنيرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 الشرقيه -ثان الزقازيق  -ش المستشار محمد نجيب القومية  0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9البطاريات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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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  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5470337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/35/0530 

 :يلالتسج إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 00354مينيسوتا  -مينيا بوليس  - 4360 -تى بى اس   -نيكوليت مول  3555

 الواليات المتحدة االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

علب للنظارات وللنظارات الشمسيه الواردة  -النظارات الشمسيه  -النظارات  - 9فئة ال

 9بالفئة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/33/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -رضوان عثمان  الرضوان الدولية للصناعات الهندسية لصاحبها وليد جبريل 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوهاج -مدينة جرجا   -الحوزة  -ش عمرو بن العاص  39

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ديب فريز افقى وراسى  -مبردات مياة  -االجهزة الكهربائية والمنزلية  - 9الفئة 

البوتجازات  -ثالجات العرض  -صاعق الناموس  -الدفايات الكهربائية  -سخانات مياه 

المسطحة والساللم المعدنية وقواعد الثالجات والغساالت العادية وأفران الغاز الواردة 

 9بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969د عد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5400603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/30/0530 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الخليج لصناعة البطاريات  -سامح عفيفى محمد عفيفى ابو سليم وشركاة 

 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السيدة زينب  -مجمع المواردى  354غرفة بالوحدة االدارية رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 59البطاريات بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5403665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده المسئولية قائمة ومنظمة بموجب   -كاسوارى ديفايسز ال ال سى 

 يكيةالقوانين المرعية فى ديالوير ، الواليات المتحدة االمر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 39053اورانج ستريت ، ولمنغتن ، ديالوير  3059

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات الحاسوبيه التى تضم امكانية التعرف على الصوت واالمالء  - 9الفئة 

 9ه الوارده بالفئه واستخدام المعاجم وغيرها من البرمجيات الحاسوبي
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5407344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/54/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اكسبرس  الك اندستريال )شيزهين( ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ستريت لونججانج  ساوث باوتونج رود اكسيكينج فيليج هينججانج 00نمبر  3وركشوب 

 ديستريكت شينزهين الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مشغالت االقراص الفيديوية  -مستقبالت سمعية وبصرية  -اجهزة تلفزيون  - 9الفئة 

ابواق للمكبرات  -اطارات صور الكترونية  -مشغالت وسائط محمولة  -الرقمية 

شاشات  -اجهزة تحكم عن بعد  -لفزيون آليات تعمل بقطع النقد الجهزة الت -الصوتية 

اجهزة مراقبة  -محطات طرفية تفاعلية مزودة بشاشة لمس  -عرض )اجزاء حاسوب ( 

 -شاشات رقمية الكترونية  -شاشات الفيديو  -بخالف المستخدمة لالغراض الطبية 

 9الفتات رقمية الواردة بالفئة رقم  -لوحات اعالنات الكترونية 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495463 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -دهب لتغليف االسالك واالستيراد والتصدير -طارق عبد الغنى عباس احمد  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية ملك/ طارق عبد  -يرية مركز القناطر الخ -الخرقانية  -حوض ترعة البلد 

 الغنى عباس احمد

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 9االسالك الواردة بالفئة   - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -دهب لتغليف االسالك واالستيراد والتصدير  - طارق عبد الغنى عباس احمد  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية ملك/ طارق عبد  -مركز القناطر الخيرية  -الخرقانية  -حوض ترعة البلد  

 الغنى عباس احمد

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9االسالك فقط الواردة بالفئة   - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5495463 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/53/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -دهب لتغليف االسالك واالستيراد والتصدير  -طارق عبد الغنى عباس احمد  

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية ملك/ طارق عبد  -ركز القناطر الخيرية م -الخرقانية  -حوض ترعة البلد  

 الغنى عباس احمد

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 9االسالك الواردة بالفئة   - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -باور سيفتى  -محمد ابراهيم السيد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -دجلة المعادي  -390ب شارع  30

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9مهمات االمن الصناعي بكافة انواعها الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493503 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة متحدة تأسست طبقا لقوانين والية ديالوير  -برما بايب انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 65733الينويز  -تيليس  -شارع ويست هوارد  6335

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9حميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5493505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/57/0539 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد السيد جاد عقل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه اشمون خلف مركز الصيانة   بجوار منشا رحسينابو سنه

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برامج الكمبيوتر وموبايل ابليكشن بالفئة رقم - 9الفئة 
 

المة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5490704 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/57/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -واصف لبيب داوود واصف  -واصف للكابالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك / واصف لبيب داوود  -القليوبيه  -يريه القناطر الخ -باسوس  -حوض السبيل  0 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الكابالت الكهربائيه بأنواعها الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  -فى الوضع العادى  Wاالشتراطات        :      التنازل عن حرف دبليو 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    5490790 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/57/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة  -بيردو اية بي 

 السويد  -ستوكهولم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد  -ستكهولم   - 63 354 -4560ص . ب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

النظارات الشمشيه والنظارات واطارات النظارات وعلب لتلك النظارات  - 9الفئة 

 9الوارده 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5496903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/50/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -. ، ليمتيد. هونغ كونغ ابيكسي اليكترونيكس كو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ديس فووكس   003 - 070/اف  هينج يب كوميرشال سينتر  05      0553رووم 

 روود سينترال هونج كونج 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

( ، لبادات الفأره اغطيه حمايه للهوات الذكيه ، فأره ) معدات معالجة البيانات  - 9الفئة 

، اغطيه واقيه مخصصه لشاشات الكمبيوتر ، حقائب مخصصه للكمبيوتر المحمول ، 

مشغالت وسائط محموله ، نظارات شمسيه ، مشغالت ومضيه للنواقل المتسلسله 

( ، عصا السلفى ، عدادات الخطى وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه  bsuالمشتركه ) 

9  
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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  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5497733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 93354ابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا ماركت ستريت ، الط 3300

 الواليات المتحدة االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات؛ البرمجيات الحاسوبية وتحديدا البرمجيات للتعلم اآللي؛ الندوات  - 9الفئة 

لتنزيل؛ عبر اإلنترنت والجلسات التعليمية والندوات في مجال التعلم اآللي القابلة ل

المنشورات القابلة للتنزيل وتحديدا التقارير التقنية واألوراق البحثية في مجال التعلم 

اآللي؛ البرمجيات لتحليل وسائل النقل والتسليم؛ البرمجيات لتحليل وسائل النقل 

وعمليات التسليم للموظفين والعمالء ؛ البرمجيات لتنظيم وسائل النقل وعمليات التسليم 

وتحديد مواعيدها واستئجارها وتنسيقها وادارتها وحجزها؛ البرمجيات لتنظيم وتأمينها 

وسائل النقل للموظفين والعمالء وتحديد مواعيدها وتنسيقها وادارتها؛ البرمجيات لتنظيم 

النقل بواسطة المركبات ذات السعة العالية وتأمينها وتحديد مواعيدها واستئجارها 

برمجيات الحاسوبية الستقبال طلبات النقل وتلبيتها؛ وتنسيقها وادارتها وحجزها؛ ال

البرمجيات لتحديد المواقع والمسار؛ البرمجيات الستئجار الدراجات الهوائية والدراجات 

الهوائية الكهربائية والدراجات الهوائية ذات التحكم الكهربائي والدراجات الهوائية ذات 

وتر بمحرك؛ البرمجيات للحصول التحكم الكهربائي بواسطة الدواسات ودراجات سك

على خدمات مشاركة الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية الكهربائية والدراجات 

الهوائية ذات التحكم الكهربائي والدراجات ذات تحكم كهربائي بواسطة الدواسات 

ودراجات سكوتر بمحرك؛ البرمجيات الستئجار وسائل نقل؛ البرمجيات لتنسيق خدمات 

البرمجيات لتنسيق خدمات التوصيل؛ البرمجيات للدخول الى خدمات مشاركة  النقل؛

وتأجير المركبات من نظير الى نظير ؛ البرمجيات الستئجار المركبات؛ البرمجيات 

للدخول الى خدمات مشاركة المركبات واستئجارها؛ البرمجيات الحاسوبية الستخدام 

مجيات الحاسوبية لتنسيق خدمات النقل وسائل النقل وخدمات التوصيل وتنسيقها؛ البر

وتحديدا البرمجيات الخاصة بالجدولة اآللية لمواعيد المركبات بمحركات وايفادها؛ 
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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  - 969عدد 

البرمجيات الحاسوبية الستخدامها من قبل سائقي المركبات اآللية وركا بها ورك ابها 

رمجيات المحتملين من اجل تنظيم عملية تقاسم االنتقال بالمركبات وادارتها؛ الب

الحاسوبية للحصول على خدمات تقاسم االنتقال بالمركبات؛ البرمجيات الحاسوبية 

للكشف عن حاالت تأخير في الرحالت ومواقع المركبات واالمور غير المنتظمة في 

الرحالت؛ البرمجيات الحاسوبية لألمن والسالمة والكشف عن الحوادث؛ البرمجيات 

وارئ؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح للزبائن الحاسوبية للمساعدة في حاالت الط

التواصل مع الغير؛ البرمجيات الحاسوبية التي تراقب وتحلل البيانات للكشف عن 

الحاالت الغير منتظمة في الرحالت؛ برمجيات نظم االخطار في حاالت الطوارئ؛ 

اآللية  برمجيات نظم االخطار في حاالت الطوارئ إلرسال التنبيهات ورسائل االشعار

وغيرها من االشعارات البعيدة الى المستخدمين وهيئات االستجابة للحاالت الطارئة؛ 

برمجيات نظم االخطار في حاالت الطوارئ للدخول الى شبكة اتصال واجراء اتصال 

صوتي وتبادل البيانات بين المستخدمين والجهات المستجيبة والمقدمة للدعم في حاالت 

حاسوبية للدخول الى بيانات نظام تحديد المواقع العالمي وجهاز الطوارئ؛ البرمجيات ال

استشعاري للحركة ألغراض السالمة واالستجابة لحاالت الطوارئ؛ بطاقات السحب 

من الرصيد المشفرة مغناطيسيا؛ البرمجيات للدخول واالطالع على معلومات الترانزيت 

برمجيات لمقارنة تكاليف وجداول المواعيد وخطوط السير والرحالت واالسعار؛ ال

وسائل النقل؛ البرمجيات إلصدار التذاكر؛ البرمجيات لحجز رحالت السفر؛ البرمجيات 

إلدارة المركبات وقوافل المركبات وسائقي المركبات وتتبعها؛ البرمجيات إلجراء 

اختبارات السالمة على المركبات وقوافل المركبات وسائقي المركبات؛ برمجيات 

زمن الحقيقي لتتبع المركبات وعمليات التسليم واألشخاص؛ برمجيات الخرائط بال

الخرائط بالزمن الحقيقي لتتبع المركبات وقوافل المركبات وسائقي المركبات؛ برمجيات 

الخرائط بالزمن الحقيقي لتتبع المركبات والموظفين والعمالء خالل الرحالت؛ 

المركبة والسائق ومداخيل السائق ؛ البرمجيات لتتبع عدد الرحالت والمركبات وساعات 

البرمجيات لمطابقة هوية أصحاب المركبات مع سائقيها ؛ البرمجيات للدخول الى 

أسواق المركبات وسائقي المركبات المتوفرين؛ البرمجيات للبحث عن سائقي المركبات 

ومالكي المركبات واالتصال بهم؛ البرمجيات المعدة لحساب مصاريف االعمال 

ين وتحليلها واالبالغ عنها؛ البرمجيات السترداد قيمة القسائم؛ البرمجيات والموظف

 9الحاسوبية المفتوحة المصدر الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  366133االشتراطات        :      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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5497033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -معرض سيارات اوتو كالس  -اسامة خليل شكرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجى  -شارع حمودة  05

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الترانسات و الدواية و لوحات التوزيع الكهربائية و سلك  المفاتيح و البرايز و - 9الفئة 

الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء و الشاسية و السداده و االجهزه و االدوات الكهربائية 

لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائيه الوارده بالفئة 

 9رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    5490734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/59/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -الدكتور للكابالت الكهربائية -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لصمد ش الرشاح  باسوس مركز القناطر الخيريه  القليوبيه ملك سعيد سليمان عبد ا

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  9االسالك والكابالت الكهربائيه الوارده بالفئه  - 9الفئة 
 

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

وغيرها  201202بالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    5499000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

59/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسوولية قائمة ومنظمة بموجب  -ميرك شارب اند دوم كورب   

 الواليات المتحدة األمريكية -القوانين المرعية فى نيو جيرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 0009تايشن نيو جرسى وان ميرك درايف وايتهاوس س

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  9البرمجيات الحاسوبية فى مجال ادارة مضادات الميكروبات بالفئة  - 9الفئة 

 غيرها
 

-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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    5499973 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جنرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى وفا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -ثان الزقازيق  -شارع المستشار محمد نجيب القومية  0 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9بطاريات سيارات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

التنازل عن مقطعى 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 ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5355600 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/35/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى والية  -انك  -سيسكو تكنولوجى 

 الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  90343كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  375

 االمريكية 

 9 : المةــــــالعات ـــفئ
 

البرمجيات الحاسوبية لتوفير أنظمة التشغيل المتعددة والعتاد الحاسوبي  - 9الفئة 

والبرمجيات الحاسوبية والشبكات الحاسوبية والبنية التحتية الحاسوبية االفتراضية 

ونشرها وتكوينها وإدارتها وتأمينها وتحسينها ورصدها ونسخها احتياطيًا واستعادتها 

ذجتها واختبارها وتخزينها وترقيتها وتشخيص وحل المشاكل فيها وتحليل وإصالح ونم

المشاكل واكتشافها واستخدامها؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة لتوفير مصادر 

ومكونات العتاد والبرمجيات الخاصة بالشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت ونشرها 

ورصدها ونسخها احتياطيًا واستعادتها ونمذجتها  وتكوينها وإدارتها وتأمينها وتحسينها

واختبارها وتخزينها وترقيتها وتشخيص وحل المشاكل فيها وتحليل وإصالح المشاكل 

واكتشافها واستخدامها ولتمكين الوظيفة المتعددة الوظائف للشركات واألفراد؛ 

لحاسوبية البرمجيات الحاسوبية الكتساب المعرفة ومعالجتها وعرضها؛ البرمجيات ا

الستخدامها على الحواسيب الشخصية والحواسيب الشخصية الصغيرة وأجهزة 

المساعدة الرقمية الشخصية وأجهزة إدارة المعلومات الشخصية والهواتف النقالة 

واألجهزة الرقمية والماكينات االفتراضية واألجهزة االفتراضية وأجهزة الحوسبة 

ت والمركبات األخرى أو أجهزة النقل األخرى واالتصاالت المتنقلة األخرى والسيارا

 9إلدارة وتعزيز وتحسين مصادر الحوسبة الخاصة بتلك األجهزة. 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353005 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

57/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش م م  شركة مساهمة - كمبيو سى للحلول المتكاملة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش السالولى ميدان المساحة الدقى الجيزة 30

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئة - 9الفئة 
 

الرضية ورسم الكرة ا Sالتنازل عن حرف سى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350036 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة مهنية امريكية  -ذا اميريكان سوسيتي اوف ميكانيكال انجينيرز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 0995 -35536 ان واي -نيويورك  -تو بارك افينو 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

المنشورات القابلة للتنزيل وهي الكتب اإللكترونية واألدلة واألوراق األكاديمية  - 9الفئة 

والصحف والتقارير الصناعية واألوراق البيضاء والمدونات والمعايير والمجالت 

الكتيبات والنشرات اإلخبارية والمجالت والكتب والمقاالت واألدلة والنشرات و

ودراسات الحالة ؛ برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على الوسائط الرقمية والتي 

تتضمن الدورات التعليمية وورش العمل والندوات والمؤتمرات والندوات والتدريب في 

برنامج كمبيوتر قابل مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والطبية والطبية الحيوية ؛ 

للتنزيل يضم دورات تعليمية ،ورش العمل والندوات والمؤتمرات والندوات والتدريب 

في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبية والطبية الحيوية. ملفات الصور القابلة 

ول للتحميل الرسوم البيانية للتحميل. الرسوم البيانية القابلة للتنزيل ؛ تطبيقات المحم

القابلة للتنزيل ؛ برامج قابلة للتحميل البرامج المسجلة على الوسائط الرقمية واألقراص 

المدمجة ومحركات الوسائط ؛ مقاطع فيديو قابلة للتحميل المدونة الصوتية القابلة للتنزيل 

؛ قلم  BNBفارغة ؛ شواحن بطارية بطاريات. محاور BNB؛ محركات أقراص فالش 

مؤشرات الليزر وكل هذه المنتجات واردة بالفئة رقم  BNBحائط  الكمبيوتر ؛ شواحن

9 
 

وغيرها  2263333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ىالعالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/33/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة مهنية امريكية  -سوسيتي اوف ميكانيكال انجينيرز ذا اميريكان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  0995 -35536ان واي  -نيويورك  -تو بارك افينو 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

راق األكاديمية المنشورات القابلة للتنزيل وهي الكتب اإللكترونية واألدلة واألو - 9الفئة 

والصحف والتقارير الصناعية واألوراق البيضاء والمدونات والمعايير والمجالت 

والمقاالت واألدلة والنشرات والكتيبات والنشرات اإلخبارية والمجالت والكتب 

ودراسات الحالة ؛ برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على الوسائط الرقمية والتي 

ية وورش العمل والندوات والمؤتمرات والندوات والتدريب في تتضمن الدورات التعليم

مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والطبية والطبية الحيوية ؛ برنامج كمبيوتر قابل 

للتنزيل يضم دورات تعليمية ،ورش العمل والندوات والمؤتمرات والندوات والتدريب 

لطبية الحيوية. ملفات الصور القابلة في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبية وا

للتحميل الرسوم البيانية للتحميل. الرسوم البيانية القابلة للتنزيل ؛ تطبيقات المحمول 

القابلة للتنزيل ؛ برامج قابلة للتحميل البرامج المسجلة على الوسائط الرقمية واألقراص 

دونة الصوتية القابلة للتنزيل المدمجة ومحركات الوسائط ؛ مقاطع فيديو قابلة للتحميل الم

؛ قلم  BNBفارغة ؛ شواحن بطارية بطاريات. محاور BNB؛ محركات أقراص فالش 

 9مؤشرات الليزروكل هذة المنتجات واردة بالفئة رقم  BNBالكمبيوتر ؛ شواحن حائط 
 

وغيرها 2263333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5354670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكاشن اند ريسرش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  00950فرست استريت اس دبليو  ، روشيستر ، مينيسوتا  055

  االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب  - 9الفئة 

اللوحية العاملة باللمس والهواتف الذكية والهواتف الخلوية واألجهزة النقالة األخرى 

ت الطبية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات في المجاال

والعناية بالصحة والعافية ومجاالت الصحة العقلية؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب القابلة 

للتنزيل وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة باللمس والهواتف الذكية 

والهواتف المحمولة لتمكين المستخدمين المسجلين من طلب االستشارات من مزود إلى 

نتائج االختبارات وسجالت الرعاية الصحية والتقارير فيما يتعلق  مزود والوصول إلى

بما سبق؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب وتحديداً: البرمجيات للحواسيب اللوحية العاملة 

باللمس والهواتف الذكية والهواتف المحمولة لتمكين المستخدمين المسجلين من 

تحديداً: الحضور والمشاركة في المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت و

المؤتمرات الحية والمؤتمرات التفاعلية ومشاهدة مقاطع الفيديو حول الجوالت الكبرى 

المؤرشفة؛ برمجيات الحاسوب في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ الوسائط 

والبصرية الرقمية وتحديداً: أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً والتسجيالت السمعية 

القابلة للتنزيل التي تعرض معلومات في مجاالت الطب والعناية بالصحة والعافية؛ 

القابلة للتنزيل ومنشورات لوحات النقاش  4وتسجيالت ام بيه  4ملفات ام بيه 

اإللكترونية والبث الشبكي والندوات المنعقدة عبر االنترنت والبث الشبكي لعرض 

 دون غيرها 9ناية بالصحة والعافية فئة معلومات في مجاالت الطب والع
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

150 

 

 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 - 969عدد 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5353655 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ال تى دى  -قوانغتشو ييسون اليكترون تيكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 -بيلدينج يينغبين روود  0-3بينغبين نمبر   -زا  سيفينث فلوور   - 753رووم بى 

 الصين -قوانغتشو  -بانيو ديستريكت  -ليوبو ستريت  -شانغجياو فيالج 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة  -محمولة  مشغالت وسائط -كبائن لمكبرات الصوت  -سماعات الرأس  - 9الفئة 

ميغافونات  -مقابس كهربائية  -اجهزة شحن البطاريات الكهربائية  -نقل الصوت 

وصالت  -محوالت كهربائية  -موصالت اسالك )كهربائية(  -)مضمات صوتية( 

 وال ترد ضمن فئات اخرى  9للخطوط الكهربائية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    5350379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

45/30/0539 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الخليج لصناعة البطاريات الجافة -سامح عفيفى محمد عفيفى ابوسليم وشركاة

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -الجديدة  مدنية الصالحية -المنطقة الصناعية الثانية 039القطعة رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9البطاريات الجافة الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

50/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مؤلفة و قائمة  -نز كورب ال تى دى جوانجدونج أوبو موبيل تيليكومونيكا يش

  -طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الصين  -جوانجدونج  -دونجقوان  -تشانغان  -هيبين رود , ووشا  30

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

]تصوير تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ أجهزة كمبيوتر؛ كاميرات  - 9الفئة 

فوتوغرافي[؛ سماعات أذن؛ بطاريات كهربائية؛ هواتف ذكية؛ أشباه الموصالت؛ 

ُرقاقاُت )وافرات( الدوائر المتكاملة؛ لوحات دارات مطبوعة؛ دارات )دوائر( متكاملة؛ 

رقائق ]دارات متكاملة[؛ دارات مطبوعة؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم لمنتجات 

)دارات متكاملة( تستخدم لألجهزة الرقمية المحمولة يدويًا؛  االتصاالت المحمولة؛ رقائق

رقائق )دارات متكاملة( تستخدم ألجهزة المودم؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم 

ألجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ رقائق أجهزة الكمبيوتر؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم 

ألجهزة إنترنت األشياء )األجهزة للكاميرات الرقمية؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم 

المترابطة مع بعضها عبر الشبكات البينية(؛ الرقائق اإللكترونية )دارات متكاملة( 

تستخدم للسيارات؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم للساعات الذكية؛ رقائق )دارات 

بكات؛ متكاملة( تستخدم لخوادم االتصاالت؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم لخوادم الش

رقائق )دارات متكاملة( تستخدم للخوادم السحابية؛ رقائق )دارات متكاملة( تستخدم 

ألجهزة الحوسبة الحدية )حيث تجري عملية المعالجة والتخزين في حافة الشبكة(؛ 

رقائق )دارات متكاملة( تستخدم لخوادم الحوسبة الحدية؛ رقائق )دارات متكاملة( 

 دون غيرها 9ربائية؛ رقاقة كمبيوتر رقمية لألمن فئة تستخدم ألجهزة المراقبة الكه
 

------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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357505 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه    -ش عبد الحميد بدوى  60

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357504 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرية الجنسية  -م محمد ابراهيم ابو العنين ريها

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه  -ش عبد الحميد بدوى  60

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى   60

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى    -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  60

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ريهام محمد ابراهيم ابو العنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه   -ش عبد الحميد بدوى  60

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

مالك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد 



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/53/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست بموجب قوانين الهند  -اجانتا ال ال بي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند  -جوجرات  -ناعيه  منطقه اصط  -اوربت 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 9الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

أجهزة وأدوات توصيل أو فتح أو  واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم؛

تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو 

نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ ماكينات بيع 

ت آلية، وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ آالت تسجيل النقد وآالت حاسبة ومعدا

 (9لمعالجة البيانات وأجهزة كمبيوتر؛ أجهزة إخماد النيران الواردة بالفئه رقم )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -عبد العظيم فرد  سكوب للبصريات/ محمد احمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين _ القاهرة  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9عدسات بالفئه  - 9الفئة 
 

 التنازل عن البيانات التجارية - 163121االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

منح حق خاص على االلوان  -والحروف كال على حدة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357040 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات/ محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزيز جاويش _ عابدين _ القاهرة أ ش عبد ال 9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9عدسات ألواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف والبيان  - 163121االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

التجارى كال على حدة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9بالفئه رقم عدسات الواردة  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد عبد العظيم  سكوب للبصريات/ محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش _ عابدين _ القاهرة  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9عدسات بالفئه  - 9الفئة 
 

والبيان التنازل عن الحروف  - 163121االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

التجارى 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سكوب للبصريات/ محمد احمد عبد العظيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش _ عابدين _ القاهرة  9

 9 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 دون غيرها 9عدسات بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى  - 163121االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

والحروف 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

53/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

  9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -سكوب للبصريات  -د احمد عبد العظيم محم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين القاهره  9 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات بالفئة  - 9الفئة 
 

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

163121العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  Cالتجارى وعن حرف اس 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةفرد مصرى الجنسي -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين القاهره  39

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 163121العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - كال على حدى Cالتجارى وعن حرف اس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -يز جاويش أ شارع عبد العز3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cس التنازل عن حرف ا -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات   -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه القاهر -عابدين   -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

174 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357995 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -عابدين   -أ ش عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ردة بالفئة رقم العدسات الوا - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

175 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -محمد احمد عبد العظيم  -سكوب للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين القاهره 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9العدسات بالفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف والبيان  - 163121:      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتراطات        

التجارى كال على حدة



از تنمية التجارة الداخليةجه  
 

 

 

176 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين   -أ شارع عبد العزيز جاويش  3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

177 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد  -سكوب للبصريات   -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -لتجارى التنازل عن البيان ا - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

178 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات    -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين   -يز جاويش أ شارع عبد العز3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cاس التنازل عن حرف  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

179 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5357999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه القاهر -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

180 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ ش عبد العزيز جاويش عابدين القاهره  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9العدسات بالفئة  - 9فئة ال
 

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

163121العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  Cالتجارى وعن حرف اس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات   -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

182 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350554 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات    -محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش  3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 

 
 

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

على حدى  Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

183 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات   -مد عبد العظيم محمد اح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 

 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

184 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350550 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -يات سكوب للبصر  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره  -عابدين  -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 

 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

56/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -سكوب للبصريات  -محمد احمد عبد العظيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره  -عابدين   -أ شارع عبد العزيز جاويش 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9عدسات الوارده بالفئه رقم  - 9الفئة 

 
 

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

على حدى   Cالتنازل عن حرف اس  -التنازل عن البيان التجارى  - 163121العالمة رقم 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
 

 

 

186 

 

 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الكترونيات التوهامه  -ايهاب االزهرى وشركاه 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  4ش االمير قادادار اخر الممر رقم  3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبة وأجهزة انذار الحريق وأجهزة انذار السرقة  9الفئة  - 9الفئة 

واالنتركم وماكينات حضور وانصراف وبوابات امنية وانظمة صوتية وكمبيوتر 

وشاشات تليفزيون بكافة أنواعها  DIRوب وشاشات واكسسوارات الكمبيوتر والب ت

وريسيفر وكابالت كهربائية وترنسات وادوات كهربائية وادوات وأجهزة التحكم بالطاقة 

الكهربائية واللمبات ولمبات اللد وأجهزة اإلشارة والمراقبة وأجهزة التصوير وأجهزة 

اعات الصوتية تسجيل او ارسال او نسخ الصوت والصورة واالالت حاسبة والسم

 .  9وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

187 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

35/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الكترونيات التوهامه  -ايهاب االزهرى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 IAT 95 -بالدور الثالث فوق االرضي بمجمع )ميتينج بوينت حاليا  440وحدة رقم 

التجمع  -القطاع الثالث  -مركز المدينة  303مستقبال( الكائن ب ش التسعين قطعة رقم 

 القاهرة -امس بجوار جامعة المستقبلالخ

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبة وأجهزة انذار الحريق وأجهزة انذار السرقة  9الفئة  - 9الفئة 

واالنتركم وماكينات حضور وانصراف وبوابات امنية وانظمة صوتية وكمبيوتر 

ليفزيون بكافة أنواعها وشاشات ت DIRواكسسوارات الكمبيوتر والب توب وشاشات 

وريسيفر وكابالت كهربائية وترنسات وادوات كهربائية وادوات وأجهزة التحكم بالطاقة 

الكهربائية واللمبات ولمبات اللد وأجهزة اإلشارة والمراقبة وأجهزة التصوير وأجهزة 

تسجيل او ارسال او نسخ الصوت والصورة واالالت حاسبة والسماعات الصوتية 

 .  9نتجات الواردة بالفئة وجميع الم
 

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

التجارى
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350447 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة - IAA IC AEA -سي سينما لدور العرض 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  06ش  365

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده مؤسسه  -كاسيو كيسانكي كابيشيكي  كايشا ) كاسيو كمبيوتر كو ليمتد ( 

 وقائمه وفقا لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو  -شيبويا كو  -شوم  3 -هون ماشى  6-0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الساعات الذكية؛ أجهزة قابلة لالرتداء؛ بطاريات الشحن؛ كابالت   - 9الفئة 

الشحن؛ محوالت كهربائية؛ سماعات االذن والرأس؛ تطبيقات وبرمجيات هواتف 

مخصصة لمعالجة ومراحعة وتحرير البيانات المتوفرة بالساعات  محمولة قابلة للتحميل

)  STNالذكية واجهزة الهواتف المحمولة بحيث تشك ل: أنظمة تمركز عالمية ( 

وبوصالت وباروميتر (كمقياس للضغط الجوي) وألتيميتر (كمقياس لالرتفاع) 

مقياس وبيدوميتر (كمقياس لعدد خطوات السير) ومقياس لسرعة نبضات القلب و

لسرعة الحركة ومقياس لدرجات الحرارة ؛ أجهزة الساعات الذكية مزودة بإمكانية 

 9التحكم في أجهزة الراديو؛ وقطع الغيار والتركيبات الخاصة بما سبق؛ والواقعة بالفئة 

 دون غيرها.
 

الوضع فى  Gالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

العادى 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 - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5350074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/50/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده مؤسسه  -كاسيو كيسانكي كابيشيكي  كايشا ) كاسيو كمبيوتر كو ليمتد ( 

 وقائمه وفقا لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو  -شيبويا كو  -شوم  3 -هون ماشى  6-0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الساعات الذكية؛ أجهزة قابلة لالرتداء؛ بطاريات الشحن؛ كابالت  - 9الفئة 

الشحن؛ محوالت كهربائية؛ سماعات االذن والرأس؛ تطبيقات وبرمجيات هواتف 

مخصصة لمعالجة ومراجعة وتحرير البيانات المتوفرة بالساعات  محمولة قابلة للتحميل

)  STNالذكية وأجهزة الهواتف المحمولة بحيث تشك ل: أنظمة تمركز عالمية ( 

وبوصالت وباروميتر (كمقياس للضغط الجوي) وألتيميتر (كمقياس لالرتفاع)وبيدوميتر 

قياس لسرعة الحركة (كمقياس لعدد خطوات السير) ومقياس لسرعة نبضات القلب وم

ومقياس لدرجات الحرارة؛ أجهزة الساعات الذكية مزودة بإمكانية التحكم في أجهزة 

 دون غيرها 9الراديو؛ وقطع الغيار والتركيبات الخاصة بما سبق؛ والواقعة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 969عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    5359759 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

53/54/0505 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوني انتراكتيف انترتينمنت انك. شركة مؤسسة طبقالقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -كو ، طوكيو  -كونان ، ميناتو  3-7-3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات للتسلية تفاعلية؛ برمجيات تفاعلية متعددة برمجيات حاسوب تفاعلية؛  - 9الفئة 

الوسائط لممارسة األلعاب؛ برمجيات حاسوب تفاعلية تسمح بتبادل المعلومات؛ 

برمجيات للتسلية تفاعلية قابلة للتنزيل لممارسة ألعاب الفيديو؛ برمجيات أللعاب 

ضي؛ برمجيات الحاسوب؛ برمجيات لتطوير األلعاب؛ برمجيات أللعاب الواقع اإلفترا

أللعاب الواقع المعزز؛ تطبيقات لبرمجيات تتعلق باأللعاب قابلة للتنزيل؛ برمجيات 

أللعاب الفيديو؛ برمجيات حاسوب، وتحديداً برمجيات محركات األلعاب لتطوير 

وتشغيل ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب حاسوب تستخدم على الهواتف المحمولة 

لعاب إلكترونية للهواتف المحمولة؛ تطبيقات لبرمجيات والهواتف الخلوية؛ برمجيات أ

قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة؛ أقراص بصرية؛ أقراص مغناطيسية؛ أجهزة لبث 

الفيديو؛ أجهزة لالتصاالت البيانية؛ معدات لبث محتوى الوسائط عبر شبكات السلكية 

وب السلكية؛ معدات محلية؛ أجهزة لنقل البيانات االتفاعلية؛ أجهزة ملحقة بالحاس

ووسائط لتخزين البيانات؛ أقراص أللعاب حاسوب؛ حامالت بيانات ألجهزة حاسوب 

تحتوى بداخلها على برمجيات مسجلة؛ أجهزة تخزين الذاكرة؛ أجهزة لنسخ البيانات؛ 

أجهزة لنسخ الصور؛ أجهزة معالجة اإلشارات الرقمية؛ أجهزة وأدوات متعددة الوسائط؛ 

سائط قابلة للتنزيل؛ منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ؛ أجهزة ملحقة أجهزة تسجيل؛ و

 9بالحاسوب؛ معدات ملحقة بالحاسوب. الواردة بالفئة 
 

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

 وغيرها 2132203


