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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2008020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/40/0244 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة سامسونج الكترونكس كو . ال تى دى  

 وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كوريا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دو , جمهورية  -سي , جيونجي  -جيو , سيون  -نج تونج يو -دونج  -, مايتان  140

 كوريا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات لالستعمال في الهواتف المتحركة وكمبيوترات األلواح وكاميرات  - 3الفئة 

الفيديو الرقمية وبرامج العاب الكمبيوتر ومراكز الشبكات ومحوالت الشبكات 

بيوتر للرسائل الفورية وإرسال واستقبال البريد االلكتروني وموجهات الشبكة وبرامج كم

ومعلومات االتصال ومشاركة الجداول وخدمة مشاركة المحتويات برامج كمبيوتر 

إلدارة وتنظيم مختلف محتويات القراءة الرقمية أي الكتب االلكترونية والصحف 

تر إلدارة المعلومات االلكترونية واألطروحات والمجالت االلكترونية وبرامج الكمبيو

الشخصية وبرامج الكمبيوتر لشراء واالشتراك وتحميل لتشغيل او االستماع لمحتويات 

القراءة الرقمية أي الكتب االلكترونيةوالصحف االلكترونية واألطروحات والمجالت 

االلكترونية وبرامج الكمبيوتر المستخدمة في التسجيل والتنظيم والنقل والتالعب 

نصوص والبيانات وملفات السمع وملفات الفيديو واأللعاب االلكترونية ذات ومراجعة ال

الصلة بالتلفزيون والكمبيوتر ومشغل الموسيقى والعاب الفيديو، ومشغالت وسائل 

اإلعالم ، والهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية الرقمية والمحمولة باليد ؛ وبرامج 

صناعية وأنظمة المالحة ، تخطيط الطرق والرحالت الكمبيوتر لالستخدام مع األقمار ال

، ورسم الخرائط االلكترونية ؛ برامج الكمبيوتر لتوفير نظم المعلومات للسفر أو تقديم 

المشورة للسفر للحصول علىمعلومات حول الفنادق والمعالم والمتاحف ، والنقل العام 

وبرامج الكمبيوتر الستخدامها  والمطاعم وغيرها من المعلومات المتعلقة بالسفر والنقل ؛

لعرض وتحميل الخرائط االلكترونية ؛ تضمين برامج الكمبيوتر المستخدمة كميزة 

إلكترونية قائمة على الهواتف الخلوية أو النقالة التي تسمح للمستخدمين للعب وتحميل 

األلعاب اإللكترونية ، واالستماع إلى وتحميل النغمات والموسيقى ، وعرض وتحميل 

شاشات وخلفيات ، وبرامج الكمبيوتر لتمكين التأليف ، ونشر وتفريغ وتحميل ، وإحالة ، 

وتلقي ، وتحرير ، واستخراج ، وترميز ، وفك التشفير ، واللعب ، وتخزين وتنظيم 

وعرضتحديد ، وتدوين ، والمشاركة أو توفير وسائل اإلعالم االلكترونية أو المعلومات 

رها من وسائل االتصاالت ، وبرامج الكمبيوتر لتمكين عبر شبكة اإلنترنت أو غي

المستخدمين من برمجة وتوزيع الصوت، والفيديو، والنصوص، وغيرها من محتويات 

الوسائط المتعددة وهي ، والموسيقى، والحفالت الموسيقية، وأشرطة الفيديو، واإلذاعة 

افية ، والبرامج الترفيهية والتلفزيون، األخبار ، والرياضة ، واأللعاب ، واألحداث الثق

والتعليمية المتصلة عبر شبكة االتصاالت ؛ والحاسب اآللي ؛ كابالت اتصاالت البيانات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

2 

 

 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 - 379 عدد

لالستخدام مع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ، أي، صور الكاميرات 

الفيديو،نغمات األجراس القابلة للتحميل، ومشغل األقراص الصلبة، سماعات األذن 

لهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي ؛و وشاحن البطارية للهواتف المحمولة ل

والكمبيوتر ،وآالت الفاكس ؛ األقراص الصلبة ؛ بروتوكول إنترنت ]تبادل فرعي 

؛ محطات الهاتف األساسية ؛  PIخاص[ و طاولة التحويل؛ هاتف بروتوكوالإلنترنت 

المحمول والكمبيوتر اللوحي؛ الهواتف النقالة ؛ برامج نظم تشغيل الهاتف  NALمفاتيح 

(( ، وبرامج التشغيل وأجهزة PI9؛ شاشات ألجهزة الكمبيوتر ، أجهزة إم بي ثري

شبكة االتصال؛ والمساعد الشخصي الرقمي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، ومشغل 

الت ، الوسائط المتعددة المحمولة ، والطابعات ألجهزة الكمبيوتر ، وأشباه الموص

والهواتف الذكية ؛ برمجياتإدارةنظام الشبكة، محوالت التوجيه؛ أجهزةالكمبيوتر اللوحي 

؛ الهواتف ؛ أجهزة االستقبال التلفزيوني ؛ أقراص تخزين الذاكرة الصغيرة، موجهات 

 3[ بالفئة رقم NALشبكة واسعة المجال ] 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2081322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/20/0249 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -هيوتشيسون وهامبوا انتربريسز ليمتد 

 لقوانين جزر العذراء البريطانية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عذراء البريطانية جزر ال -رود تاون تورتوال  -كرايجميور شمبرز   - 74بى.او.بوكس 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الكهرباء وااللكترونيات واجهزة الفاكس والتلكس والهواتف والتلجرام واجهزة  - 3الفئة 

الحصول على بيانات واجهزة ووسائل؛ جميعها من اجل االجراء والتسجيل والتخزين 

من غير اجهزة التصوير والنقل والعرض واالستقبال والمدخالت والمخرجات او الطبع 

والكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والمواد والمنشورات االلكترونية المرسلة من قواعد 

البيانات االلكترونية او من االدوات او اجهزة االتصال وبرامج الشبكة العالمية المقدمة 

ية )شاملة المواقع على الشبكة( للتمكين من االتصال بقاعدة البيانات والشبكة العالم

والبحث عن البيانات واعداد البرامج من وسائل اتصال الوسائط؛ اجهزة االتصاالت 

الرقمية والبرامج؛ برامج الكمبيوتر المستخدمة في عمل وتصحيح وتسليم المعلومات 

النصية والمصورة عبر شبكات اتصال الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر والمنشورات 

اللكتروني للمستندات المناورات ونقل واسترجاع الرقمية والطبع والتصوير والتخزين ا

المعلومات؛ والكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر والمواد جميعها من اجل االجراء والتسجيل 

والتخزين والنقل والعرض واالستقبال والمدخالت والمخرجات او الطبع من غير اجهزة 

ب المرئية وبرامج التصوير واجهزة االتصال ودوائر اتصال الكمبيوتر، وشرائط اللع

الكمبيوتر التي تنقل البرامج الى التلفزيون او اى اجهزة عرض اخرى والبرامج 

المستخدمة في التسلية والتي تقارن برامج الكمبيوتر واجهزة الكمبيوتر لتقديم 

الصوتيات، والمرئيات والوسائط المتعددة وتتولى االتصاالت وتبادل البيانات بين اجهزة 

حمولة واجهزة الكمبيوتر المكتبية، وجميع قطع غيار وكماليات جميع الكمبيوتر الم

 .3البضائع سابقة الذكر؛ جميعها موجودة بالفئة 
 

195341االشتراطات        :      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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2982420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/44/0248 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة داينميك بروجكتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بنى سويف  -بمنطقة الصناعات المتوسطة  13/ 4بنى سويف مدينة بنى سويف قطعة 

 الجديدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3 لوحات توزيع الكهرباء الوارده بالفئة  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2980391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد –شاالو على اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ق كويا ، مدينة هيوا ، أربيل ، العراق، طري 409منزل 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة و االدوات العلمية و المالحية و المساحية و اجهزة و ادوات التصوير  - 3الفئة 

الفوتوغرافى و السيمائى و االجهزة و االدوات البصرية و اجهزة و ادوات الوزن و 

شرا  ( و االنقاذ و التعليم ، اجهزة و ادوات لوصل القياس و االشارة و المراقبة ) اال

او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم بالطاقة الكهربائية ، اجهزة التسجيل او 

ارسال او نسخ الصوت او الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، اقراص التسجيل ، 

، االالت تسجيل النقد ، االالت ماكنات بيع الية و اليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد 

حاسبة ، معدات و اجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات ، اجهزة اخماد النيران و جميع 

 (3المنتجات الواردة بالفئة رقم )
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2939040 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

40/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -اوتوماكس لتصنيع وتجميع البطاريات لصاحبها محمد محمد مصطفى  محمد  

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة رقم   -المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة الصالحية الجديدة  -محافظة الشرقية 

 وار مصنع الفالتر بج 038

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3بطاريات السيارات الجافة الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2937302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/23/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ترانسنيت مور هونج كونج المحدودة

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

كانتون تست ،  47أ/و البرج المالى العالمى الجنوبى ، ستر مدينة هاربور ،  20رم 

 كلن ، هونج جونج

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2937300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/23/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ترانسنيت مور هونج كونج المحدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كانتون تست  47أ/و البرج المالى العالمى الجنوبى ، ستر  مدينة هاربور ، 49، 20رم 

 ، كلن ، هونج جونج

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3نتجات الواردة بالفئة جميع الم - 3الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2124030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/44/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود هانى طلعت مصطفى ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -سيدي جابر  -ش سمير زاده   90

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور ، السمعية  - 3الفئة 

والبصرية ومحتوى الفيديو ، برامج الكمبيوتر لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل 

ة وتخزين وتبادل البيانات والمعلومات ، برامج الكمبيوتر الستخدامها معامل برمج

( AIP( ، برامج الكمبيوتر فى طبيعة واجهة برمجة التطبيقات )AIPالتطبيقات واجهة )

التى تسهل الخدمات عبر االنترنت للتواصل االجتماعى ، وبناء تطبيقات الشبكات 

االجتماعية والسماح السترجاع البيانات ، وتحميل وتنزيل والوصول اليها وادارتها ، 

يل وتنزيل ، والوصول ، ونشر ، عرض ، عالمات ، برامج الكمبيوتر لتمكين تحم

والمدونات ، وتدفق ، وربط ، وتبادل او توفير خال  ذلك وسائل االعالم االلكترونية او 

 3معلومات عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 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 - 379 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2120011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 نيوجيرسى ، الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  72293 - 0038بوليفارد ، ايرفينج ، تكساس الس كوليناس 2323

 االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي  - 3الفئة 

والسينمائية والبصرية وللوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة )اإلشرا ( 

دوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعدّات توصيل أو التشغيل أو التحويل أو وأجهزة وأ

التجميع أو التنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة التسجيل أو اإلرسال أو النسخ 

لألصوات أو الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل؛ األقراص 

وسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجهزة المضغوطة وأقراص الفيديو الرقمية و

التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة 

البيانات وأجهزة الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ برامج 

شكل تطبيقات الحاسوب )البرمجيات القابلة للتحميل(؛ برمجيات قابلة للتحميل على 

 ( دون غيرهـــــــــــــا3لألجهزة المحمولة. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

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

575383مع العالمة رقم 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

11 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2120391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا  -جويانج يوان تكنولوجي كو .، ال تي دي 

 لقوانين جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جلينج ساوث ، شان402رقم -تك (  -هاي  4، بيلدينج ايه ، ليانج بيلدينج )رقم  1فلور 

تك ، اندستريال ديفلوبمنت زون ، جويانج سيتي ،  -رود ، جويانج ناشيونال هاي 

 الصين  -جويزهو بروفينس 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهـزة العـرض ، أجهـزة القيــاس ، تطبيقـات برمجيـات الحاســوب القابلـة  - 3الفئة 

تنزيـل، تطبيقـات برمجيـات التليفونــات المحمولـــة للتنزيـل ، ملفــات الصـور القابلـة لل

القابلـــة للتنزيــل ، منصـــات برمجيــات الحاســـوب المســـجلة أو القابلـــة للتنزيــل ، 

بــرامج الحاســـوب القابلـــة للتنزيــل ، شـــرائح الصـــور الفوتوغرافية ، أجهزة 

 3الوسائط المتعددة المحمولة. بالفئة  االتصال البينيى )الداخلي( ، مشغالت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2127402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مريكية كاليفورنيا ، الواليات المتحدة اال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 32491وست تاسمان درايف ، سان هوزيه ، كاليفورنيا  472

 األمريكية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

العتاد الحاسوبي؛ عتاد ربط الشبكات الحاسوبية؛ مبدالت وخوادم وموجهات   - 3الفئة 

اسوبي الذي يحتوي على وظائف خاصة بأمن الشبكات الشبكات الحاسوبية؛ العتاد الح

بما في ذلك جدران الحماية و/أو تشفير البيانات و/أو التشغيل المتوافق مع بروتوكوالت 

امن الشبكات؛ البرمجيات الحاسوبية لحفظ أمن األجهزة النقالة؛ البرمجيات الحاسوبية 

ومراقبتهما وتحسين أداء من أجل التحكم بحركة الشبكة والوصول إليها وإدارتهما 

الشبكة وإجراء التشخيص للشبكة وكشف تهديدات البرمجيات الخبيثة والشبكات وإعداد 

التقارير حول أمن الشبكات والتحاليل التقييمية لألداء؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح 

ن المراقبة والتحليل والتدقيق وإدارة وكشف وتصنيف وحماية وإعداد تقارير وحفظ أم

المعلومات والبيانات ذات األهمية الموجودة في بيئات الحوسبة السحابية لتطبيقات 

الحاسوب وتطبيقات األجهزة النقالة ومنصات الحاسوب ومنصات األجهزة النقالة 

وواجهات المستخدم المتعلقة بها؛ البرمجيات الحاسوبية لضمان أمن البيانات الموجودة 

لبرمجيات والتطبيقات الحاسوبية لتوفير التحليالت في بيئات الحوسبة السحابية؛ ا

التقييمية لسلوك المستخدم واألدلة الجنائية األمنية وإدارة المخاطر ومنع فقدان البيانات 

وحماية البيانات السحابية وحوكمة البيانات ورصد االمتثال وإدارة حقوق البيانات 

الوسائط ؛ منصات البرمجيات وتوفير التخزين والوصول اآلمن للبيانات والملفات و

الحاسوبية المعدة لتحديد مواقع البرمجيات الخبيثة المشبوهة التي تستهد  أجهزة 

الحوسبة وتقييمها وقياسها ومعالجتها؛ البرمجيات الحاسوبية للتحليالت التقييمية القائمة 

ة قاعدة على الموقع للمواقع اإللكترونية وحركة اإلنترنت؛ البرمجيات الحاسوبية إدار

البيانات؛ برمجيات تشغيل الشبكة الخاصة االفتراضية؛ برمجيات الحاسوب وبرمجيات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

األجهزة النقالة لتأمين الوصول عن بعد عبر اإلنترنت إلى الشبكات الحاسوبية الخاصة؛ 

البرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي ألمن الشبكات وأمن البريد اإللكتروني والموقع 

التحكم اآلمن في الوصول وتحديد المستخدم والتشفير وإدارة األمن؛ أجهزة اإللكتروني و

المراسلة وأمن الشبكات التي تشمل العتاد والبرمجيات المعدة للكشف عن فيروسات 

وتهديدات الحاسوب وإحباطها وإزالتها آلياً وتشفير البيانات وتوثيقها ومنع فقدان البيانات 

بكات والكشف عن االتصاالت اإللكترونية وتنقيتها واسترجاع البيانات وتأمين الش

وتحليلها وإدارتها ومنعها؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لمراكز البيانات المستخدمة في 

جمع بيانات الشبكات الحاسوبية واالتصاالت السلكية والالسلكية وتحليلها وإعداد 

ت المستخدمة في كشف عمليات التقارير حولها؛ البرمجيات الحاسوبية وعتاد أمن الشبكا

التسلل إلى الشبكات والبرمجيات الخبيثة ومنعها وضبط وصول المستخدم إلى الشبكة 

وإدارته وإنفاذ سياسات الشبكة؛ البرمجيات الحاسوبية وعتاد أمن الشبكات المستخدمة 

في مراقبة معلومات وبيانات وحركة الشبكة أو في إعداد التقارير حولها؛ البرمجيات 

الحاسوبية وعتاد أمن الشبكات المستخدمة في تحسين موارد األنظمة الحاسوبية 

وتوفرها؛ أدلة االمتثال وصحف البيانات والتقارير في مجاالت الحوسبة السحابية وأمن 

البيانات لبيئات الحوسبة السحابية العامة؛ ملفات لبث وتوزيع البيانات والمعلومات على 

ابلة للتنزيل ومؤتمرات الويب ودراسات الحالة وملفات االنترنت )الويبكاست( الق

الصوت وتسجيالت الفيديو في مجاالت الحوسبة السحابية وأمن البيانات لبيئات الحوسبة 

 3السحابية بالفئة 
 

وغيرها 143471العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ميداس انترناشيونال ، ال ال سي 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  99142ش جاردنز ، إ  إل تى بى سى واى ، بالم بيت 1922

 االمريكية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج سوفتوير متعلقة بنظام إدارة ورشة إصالح وصيانة للمركبات؛ برامج  - 3الفئة 

سوفتوير حاسب آلي ألنظمة معلومات مصممة لتقديم استشارات و/أو معلومات ذات 

بات والبيانات التقنية المتعلقة بالمركبات، يتم توفيرها صلة بمكونات التحكم في المرك

جميعا من خالل جراج أو ورشة إصالح مركبة؛ برامج سوفتوير تطبيقات للهواتف 

مة لتقديم استشارات و/أو معلومات ذات صلة بمكونات  النقالة ألنظمة المعلومات مصمَّ

توفيرها جميعا من خالل  التحكم في المركبات وبيانات تقنية متعلقة بالمركبات، يتم

 .3جراج أو ورشة إصالح مركبة الواردة في الفئة 
 

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

التنازل عن الحرف فى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128490 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست وقائمة طبقا  -ميداس انترناشيونال ال ال سي  شركة ذات مسؤلية محدودة 

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  99142دنز ، إ  ، إل تى بى سى واى ، بالم بيتش جار 1922

  االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج  -برامج سوفتوير متعلقة بنظام ادارة ورشة اصالح وصيانة للمركبات  - 3الفئة 

سوفتوير حاسب الى النظمة معلومات مصممة لتقديم استشارات و /او معلومات ذات 

يتم توفيراها  -ات والبيانات التقنية المتعلقة بالمركبات صلة بمكونات التحكم فى المركب

برامج سوفتوير تطبيقات للهواتف  -جميعا من خالل جراج او ورشة اصالح مركبة 

النقالة النظمة المعلومات مصممة لتقديم استشارات و / او معلومات ذات صلة بمكونات 

يتم توفيرها جميعا من خالل  -التحكم فى المركبات وبيانات تقنية متعلقة بالمركبات 

 دون غيرها 3جراج او ورشة اصالح مركبة الواردة فى الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

منح الطالب حق خاص على االلوان  -العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان  -ال تي دي   -توهو كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان   -كو ، طوكيو    -يوراكوشو ، شيودا   0- 0- 4

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

وسائل عرض القبة السماوية؛ أجهزة وأدوات علم الفلك؛ سيور الهاتف  - 3ة الفئ

الخلوي؛ مساند مهيأة للهواتف النقالة؛ أجهزة إرسال ]لالتصاالت عن بُعد[؛ أجهزة 

إرسال ]لالتصاالت عن بُعد[؛ جهاز إرسال واستقبال نقال صغير؛ سماعات رأس، 

أجهزة راديو؛ وسائل تسجيل مكبرات صوت، مشغل أوساط محمول؛ جهاز تلفاز؛ 

[؛ هواتف ذكية؛ IAAPومشغالت صوت وفيديو رقمية؛ مساعدات رقمية شخصية ]

ومضية، وأقراص مغناطيسية مشفرة؛  BSUأغطية خاصة بالهواتف الذكية؛ مشغالت 

بطاقات ائتمان مشفرة مغناطيسياً؛ وسائل ترجمة إلكترونية جيبية؛ وأجندات إلكترونية؛ 

اإللكترونية، النظارات؛ سماعات الواقع االفتراضي؛ النظارات  لوحات اإلعالنات

الذكية؛ نظارات مضادة ألشعة الكمبيوتر؛ عدسات النظارات؛ إطارات النظارات؛ 

العدسات الالصقة؛ علب العدسات الالصقة؛ جرابات للنظارة؛ أجهزة الكمبيوتر؛ 

بيوتر؛ جهاز اإلسقاط؛ ملحقات أجهزة الكمبيوتر؛ الطابعات لالستخدام مع أجهزة الكم

برامج ألعاب الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر ] البرامج القابلة لتنزيلها[؛ برامج ألعاب 

؛ األقراص المدمجة DA-MOPالكمبيوتر المسجل؛ الدوائر اإللكترونية؛ مشغالت 

فيديو[؛ أسطوانات الفونوغرا  وأقراص تسجيل الصوت؛ ملفات الموسيقى -]صوت

وملفات الصور القابلة للتنزيل؛ رموز المشاعر القابلة للتنزيل للهواتف القابلة للتنزيل؛ 

النقالة؛ نغمات الرنين القابة للتنزيل للهواتف النقالة؛ شرائط الفيديو؛ وأقراص الفيديو مع 

الرسوم المتحركة المسجلة؛ والرسوم المتحرك؛ والنشرات اإللكترونية؛ والقابلة للتنزيل؛ 

ضة؛ شرائح ]التصوير الفوتوغرافي[؛ إطارات للشرائح أفالم سينمائية؛ معرو

الفوتوغرافية الشفافة؛ أجهزة لفحص ختم الرسائل؛ آالت إعداد فواتير؛ آليات ألجهزة 

تُدار بالنقود المعدنية؛ آالت اقتراع؛ وسائل تصوير البصمات؛ ماسحات ضوئية 

عصا الصور للبصمات؛ أجهزة إرسال الصور برقيًّا؛ إطارات الصورة الرقمية؛ 

الشخصية ]دعامات أحادية تُحمل باليد[؛ موازين الحمام؛ أدوات قياس خاصة 

بالخياطين؛ أجهزة قياس؛ ُمعدات قياس؛ معدات مالحية؛ كبالت؛ وموصالت كهربائية؛ 

شبه موصالت؛ شرائح ]دوائر متكاملة[؛ مغناطيسات؛ محوالت؛ كهربائية؛ شاشات 

  بصرية ]شعيرات موصلة للضوء[؛ جهاز تنظيم فيديو؛ أجهزة التحكم عن بُعد؛ أليا

حرارة؛ مانعات صواعق؛ أجهزة التحليل بالكهرباء؛ طفايات الحريق؛ أجهزة إشعاعية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

لألغراض الصناعية؛ أجهزة إنذار؛ طنانات كهربائية؛ وشواحن البطاريات؛ 

مغناطيسات زخرفية؛ أطواق إلكترونية للتحكم في الحيوانات؛ الصفارات الرياضية؛ 

وسائل إعاقة السيارات التي يتم التحكم فيها عن بُعد المحمولة؛ العدسات الخاصة 

بالتصوير الفلكي؛ والخوذات الرياضية؛ إكسسوارات الخوذات الرياضية للحماية والتي 

يتم تركيبها على الخوذات؛ وبصورة خاصة وسائل وقاية الفم؛ ووسائد األذن، ووسائل 

أقنعة الوجه، وحشوات الفكين ووسائل حماية العين حماية الحلق؛ وأشرطة الذقن، و

 .23الواردة في الفئة 
 

1511141االشتراطات        :      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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2123990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد ادريس على  -صناعات الغذائية مصنع اكتوبر لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  0المنطقه الصناعيه االولى مدينه  80قطعه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 
 

------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2123002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة  -انك    -بروجيكت مانيجمينت انستيتيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 43279بنسيلفانيا  -نيو تاون سكوير  -كامبس بوليفارد  41

 ريكيه االم

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الندوات عبر اإلنترنت القابلة للتنزيل في مجال إدارة المشاريع؛ الندوات عبر  - 3الفئة 

اإلنترنت القابلة للتنزيل في مجال إدارة األعمال؛ الندوات عبر اإلنترنت القابلة للتنزيل 

لة للتنزيل في مجال إدارة في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ توفير مقاطع فيديو قاب

المشاريع؛ توفير مقاطع فيديو قابلة للتنزيل في مجال إدارة األعمال؛ توفير مقاطع فيديو 

قابلة للتنزيل في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ المنشورات اإللكترونية، بما في ذلك المواد 

ارير، الكتب القابلة للتنزيل على شكل المجالت، النشرات اإلخبارية، الصحف، التق

االرشادية، مواد تدريس، الكتيبات والكتب في مجال إدارة المشاريع؛ المنشورات 

اإللكترونية، بما في ذلك المواد القابلة للتنزيل على شكل المجالت، النشرات اإلخبارية، 

الصحف، التقارير، الكتب االرشادية، مواد تدريس، الكتيبات والكتب في مجال إدارة 

نشورات اإللكترونية، بما في ذلك المواد القابلة للتنزيل على شكل المجالت، األعمال؛ الم

النشرات اإلخبارية، الصحف، التقارير، الكتب االرشادية، مواد تدريس، الكتيبات 

 دون غيرها  3والكتب في مجال اإلدارة االستراتيجية . الواردة بالفئة رقم 
 

اسبقية االشتراطات        :      منح الطالب حق 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2123323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة  -شنزين جوديكس تكنولوجي كو.، ليميتد 

 وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شنتشن  -فويتان فرى ترايد زون  -تنجفاى انداستريال بيلدينج  -يز بى فا - 49فلور 

 الصين 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

محّوالت طاقة، رقائق الكترونية، لوحات دارات مطبوعة، رقائق ]دارات  - 3الفئة 

متكاملة[، دارات متكاملة، دارات مطبوعة، رقاقات ]شرائح سيليكونية[ لدارات 

، شبه موصالت، رقائق بيولوجية، سماعة أذن ، هواتف نقالة، أجهزة اتصال متكاملة

داخلي ،آالت التحقق من / تسجيل الهوية عن طريق بصمان األصابع، أجهزة كمبيوتر، 

طرفيات توصيل شاشات تفاعلية تعمل باللمس، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة 

لة، للتنزيل[، أجهزة كمبيوتر لوحية، أجهزة كمبيوتر  محمولة، برمجيات كمبيوتر مسجًّ

 3أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، أجهزة معالجة البيانات." بالفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/29/0202 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركه مساهمه امريكية  -بروجرس رايل سيرفسز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 92322البرتفيل  -بروجرس درايف  4022

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

يوتر أنظمة إدارة المركبات واآلالت مكونة من برمجيات مسجلة وأجهزة كمب - 3الفئة 

للتشغيل والمراقبة والتحليل والتشخيص والتحسين والصيانة والفحص المادي وتوليد 

اإلنذارات والتواصل التعاوني وإدارة المعلومات واستكشا  األخطاء وإصالحها عن 

بعد وآلياً للمركبات ومعدات السكك الحديدية وأصول السكك الحديدية وقطع ومكونات 

 ً ، برمجيات قابلة للتنزيل ومسجلة للتشغيل والمراقبة والتحليل ومعدات لجميع ما ذُكر آنفا

والتشخيص والتحسين والصيانة والفحص المادي وتوليد اإلنذارات والتواصل التعاوني 

وإدارة المعلومات واستكشا  األخطاء وإصالحها عن بعد وآلياً للمركبات ومعدات 

ومعدات لجميع ما ذُكر آنفاً، السكك الحديدية وأصول السكك الحديدية وقطع ومكونات 

أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات المسجلة للتشغيل والمراقبة والتحليل والتشخيص 

والتحسين والصيانة والفحص المادي وتوليد اإلنذارات والتواصل التعاوني وإدارة 

المعلومات واستكشا  األخطاء وإصالحها عن بعد وآلياً للمركبات ومعدات السكك 

صول السكك الحديدية وقطع ومكونات ومعدات لجميع ما ذُكر آنفاً، أنظمة الحديدية وأ

تشغيل القطارات آلياً تحديداً أنظمة التحكم بالقطارات المستخدمة في صناعة السكك 

الحديدية للكشف والتحكم بالقطارات واألخطاء األرضية والسكك المكسورة وانقطاع 

اء، أنظمة التحكم بالقطارات آلياً تحديداً التيار الكهربائي وتحويل المسارات واألضو

أنظمة التحكم بالقطارات المستخدمة في صناعة السكك الحديدية للكشف والتحكم 

بالقطارات واألخطاء األرضية والسكك المكسورة وانقطاع التيار الكهربائي وتحويل 

حكم بالقطارات، المسارات واألضواء، أدوات التحكم الكهربائية تحديداً األدوات اآللية للت

األجهزة واألدوات الكهربائية وااللكترونية تحديداً إصدار االيصاالت وآالت القراءة 

والتسجيل، وحدات التحكم تحديداً أدوات التحكم الكهربائية، برمجيات الكمبيوتر المسجلة 

لمراقبة استخدام االنترنت على أجهزة الهواتف المتحركة، أدوات التحكم الصناعية 

  3ة.بالفئة رقم اآللي
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -محمد احمد السعيد احمد عرابى سانشى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / شيماء السيد محمد متولى الجيار أول المنصورة  -السكة القديمة خلف سينما عدن 

 الدقهلية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - 3الفئة 

واالدوات الكهربائية لوصل او فتح او  الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء واالجهزة

دون  3تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية واللمبات الكهربائية بالفئة 

 غيرها

 
 

513481االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الرسمى لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد 

 فرد مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القطاع صان القبليه الحسينيه ملك محمود محمد الشربينى الشرقيه

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 3جميع المنتجات 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 منطقة حرة ذات مسئولية محدودة -ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة --دبى  --مدينة دبى لالعالم  --بنى ام بى سى م

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير   - 3الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات قياس الوزن والقياس 

شارة والمراقبة )اإلشرا ( واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو واإل

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

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

ستعماالت ، وسائط تسجيل رقمية أخرى ، مدمجة ، أقراص فيديو رقمية متعددة اال

آليات لألجهزة التي تعمل بالنقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات وأجهزة 

حاسوبية لمعالجة البيانات ، برمجيات حاسوب ، أجهزة إخماد النيران ، أجهزة تسلية 

وب تُستعمل مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية ، جميع برامج وبرمجيات الحاس

بغض النظر عن وسائط التسجيل أو وسائل البث أي برمجيات مسجلة على وسائط 

مغناطيسية أو منقولة أو مفرغة من شبكات حاسوب بعيدة ، آليات تعمل بقطع النقد 

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

برامج ألعاب حاسوب ، أجهزة لأللعاب معدة  ، أقراص مدمجة )لذاكرة القراءة فقط( ،

لالستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض خارجية ، أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب 

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

مسجلة على أشرطة )برمجيات( ، برامج حاسوب للتلفزيونات التفاعلية و/أو لأللعاب 

تفاعلية و/أو للمسابقات ، برامج وبرمجيات ألعاب الكترونية ، برامج ألعاب حاسوب ال

 3متعددة الوسائط تفاعلية ، ألعاب فيديو مبرمجة )برمجيات(. بالفئة رقم 

 
 

 313871االشتراطات        :      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 ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب  -شركة متحدة  -انك  -ابر تكنولوجيز 

 القوانين المرعية فى الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 31429فرنسيسكو ، كاليفورنيا ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان  4122

 الواليات المتحدة االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

: البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال ومعالجة 3الفئة  - 3الفئة 

وتسهيل والتحقق من وتوثيق الدفعات اإللكترونية والدفعات الرقمية وتحويالت األموال 

تحويالت األموال الرقمية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل للحصول اإللكترونية و

على الخدمات المالية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إلدارة المعامالت 

اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتمكين تحويل األموال اإللكتروني بين 

ية القابلة للتنزيل لمعالجة تحويل ألموال اإللكتروني المستخدمين؛ البرمجيات الحاسوب

والدفعات التي تّمت عبر بطاقات االئتمان وبطاقات السحب والبطاقات المسبقة الدفع 

والمحافظ الرقمية والمحافظ اإللكترونية والشيكات اإللكترونية والدفعات اإللكترونية 

برمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل الين(؛ ال-والدفعات الرقمية والدفعات المباشرة )ان

التي تمكن المستخدمين من مسح وإنشاء رموز االستجابة السريعة وإرسال وقراءة 

إشارات االتصال القريب المدى وإشارات تعريف التردد الالسلكي؛ البرمجيات 

الحاسوبية القابلة للتنزيل إلجراء ومعالجة المدفوعات والمعامالت المالية بتقنية عدم 

التالمس؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتخزين ونقل المعلومات الخاصة 

ببطاقات االئتمان وبطاقات السحب وغيرها من عمليات الدفع والمعامالت والتحقق منها 

وتوثيقها؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل الستخدامها في المعامالت المالية مع 

لبائعين؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لألطرا  الثالثة تجار التجزئة والتجار وا

من تجار وشركات لتمكين معامالت الدفع وتسهيلها؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة 

للتنزيل وتحديدًا تطبيقات البرمجيات ليستخدمها المستهلكون في مجال الدفعات الرقمية؛ 

ول إلى المعامالت المالية وعرضها وإدارتها؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل للدخ

البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل للدخول إلى البيانات والتوقعات والتقارير 

والمقاييس والتحليالت والمعطيات المرتبطة باألعمال والمبيعات واإليرادات وعرضها 

ت والفواتير لمعامالت وإدارتها؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتحرير اإليصاال

الدفع اإللكتروني وتحويالت األموال اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل 

إلنشاء وإعداد وتوزيع وكسب العروض الترويجية والقسائم والتنزيالت والصفقات 

والقسائم والحسومات والمكافآت والحوافز والعروض الخاصة للعمالء؛ البرمجيات 
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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 - 379 عدد

ة القابلة للتنزيل للدخول إلى شبكة الدفعات وتوفير الدخول إليها؛ البرمجيات الحاسوبي

الحاسوبية القابلة للتنزيل لتنظيم وإدارة وتخزين والحصول على المعلومات الخاصة 

بطرق الدفع وبطاقات االئتمان وبطاقات السحب وبرنامج والء العمالء واالشتراك 

ت الحاسوبية القابلة للتنزيل للحصول على ومعلومات عن الدفع الرقمي؛ البرمجيا

المعلومات الخصة بطرق الدفع وبطاقات االئتمان وبطاقات السحب واالشتراكات 

وبرامج الوالء والدفعات الرقمية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لعرض والدخول 

الدفعات إلى المعامالت التي تّم إجراؤها عبر بطاقات االئتمان وبطاقات السحب و

اإللكترونية وبرامج الوالء؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إليداع األموال 

اإللكترونية وتخزينها؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لكسب القسائم والحسومات 

والتنزيالت والقسائم المتعلقة ببرامج الوالء؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لكسب 

ائم والحسومات والتنزيالت والقسائم المتعلقة ببرامج والء العمالء؛ البرمجيات القس

الحاسوبية القابلة للتنزيل وتحديدًا منصة مالية إلكترونية تستقبل وتسهل أنواًعا متعددة 

من الدفعات اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إلرسال واستقبال الدفعات 

حويالت األموال؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إلدارة الحسابات اإللكترونية وت

المالية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل إلدارة األموال اإللكترونية؛ البرمجيات 

الحاسوبية القابلة للتنزيل لمعالجة تحويالت األموال اإللكترونية والدفعات عبر بطاقات 

والشيكات اإللكترونية والدفعات الرقمية وعبر شبكات االئتمان وبطاقات السحب 

 حاسوبية مرتكزة على الويب.
 

وغيرها 517359االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -ال تي دي  -الب اكويستيك تكنولوجي )شينزين( كو تيين

 صينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشان  -تاوبيان ستريت  -تيانلياو اندستريال اريا  ايه  - 4127تيانلياو بيلدينج 

 الصين   -شينزين  -ديستريكت 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ور مغناطيسية مشفرة لتحديد الهوية، عدادات الخطى، كبائن لمكبرات أسا - 3الفئة 

الصوت، سماعات الرأس، سماعات، بطاريات كهربائية، أجهزة تعقب الجهد قابلة 

لالرتداء، رقائق ]دارات متكاملة[، الساعات الذكية، اغطية للهواتف الذكية وجميع هذة 

 ى.وال ترد ضمن فئات اخر 3المنتجات واردة بالفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالية  -غوغل ال ال سي  

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية-  31219فيو كاليفورنيا  امفيثيتر باركواى ماونتين 4022

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لتوفير المعلومات الجغرافية والخرائط  - 3الفئة 

الجغرافية التفاعلية وصور الخرائط والمواقع المخططة )المعينة(، برامج الحاسوب 

لبحث عن المعلومات والصور والمراجعات و النقد والتقييم القابلة للتنزيل للعرض وا

 دون غيرها 3لألعمال والمنظمات والواردة بالفئة 
 

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

اسبقية
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140729 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة عامة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -ذا بوتس كومباني بي ال سي 

 وويلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحده  -ايه ايه  9   0ان جى  -نوتينغام 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

يات حاسوبية، مسجلة؛ برمجيات حاسوبية إلدارة قواعد بيانات رقمية برمج - 3الفئة 

متكاملة في مجال الرعاية الصحية؛ تطبيقات برمجيات حاسوبية، قابلة للتنزيل؛ أجهزة 

حاسوبية؛ أجهزة للتحكم في المخزون والمستودع )كهربائية وإلكترونية(؛ أجهزة 

قبة المخزون؛ منشورات إلكترونية، قابلة لمعالجة البيانات؛ أجهزة إلكترونية تتعلق بمرا

للتنزيل؛ عالمات إلكترونية للسلع؛ شواحن بطاريات؛ برمجيات حاسوبية يتم استخدامها 

إلدارة وتنظيم معلومات الرعاية الصحية الخاصة بالمرضى؛ برمجيات حاسوبية يتم 

دارة وتنسيق استخدامها لمراقبة البيانات وعرضها؛ برمجيات يتم استخدامها لتخطيط، وإ

الرعاية من أجل المرضى؛ برمجيات حاسوبية الستخدامها في خدمات الرعاية 

الصحية؛ برمجيات تجارة إلكترونية؛ برمجيات دفع إلكتروني؛ برمجيات تتعلق بتنظيم 

وتشغيل واإلشرا  على خطط الوالء؛ برمجيات لالتصاالت، والتواصل عبر الشبكات 

تصاالت؛ عدسات تصحيح [بصريات]؛ محطات دفع والتواصل االجتماعي؛ برمجيات ا

باستخدام بطاقات االئتمان؛ أجهزة لمعالجة البيانات؛ أجهزة تشخيصية، ليست لألغراض 

الطبية؛ محافظ إلكترونية قابلة للتنزيل؛ رسوميات قابلة للتنزيل للهواتف الجوالة؛ ملفات 

أذن؛ موازين لألطفال؛ صور قابلة للتنزيل؛ ملفات موسيقى قابلة للتنزيل؛ سماعات 

شاشات لمراقبة األطفال؛ بطاقات ممغنطة ومشفرة؛ أغلفة للهواتف الذكية؛ بطاقات 

والء؛ بطاقات اشتراكات؛ أدوات وأجهزة تصوير فوتوغرافي؛ أدوات وأجهزة صوت 

وفيديو؛ نظارات؛ نظارات شمس؛ عوينات؛ عدسات نظارات؛ إطارات نظارات؛ علب 

ءة؛ عدسات الصقة؛ علب للعدسات الالصقة؛ نظارات مقاومة للنظارات؛ نظارات للقرا

للتوهج؛ نظارات ذكية؛ سالسل للنظارات؛ أجهزة وأدوات بصرية؛ كاميرات؛ كاميرات 

رقمية؛ محددات إضاءة العدسة [التصوير الفوتوغرافي]؛ حوامل ألجهزة التصوير 

للعدسات الفوتوغرافي؛ حقائب للكاميرات؛ مرشحات ضوء للكاميرات؛ مرشحات 
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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 - 379 عدد

[للكاميرات]؛ عدسات للتقريب للكاميرات؛ بطاقات ذاكرة للكاميرات؛ أجهزة عرض؛ 

أدوات تصوير فوتوغرافي؛ كاميرات تصوير فوتوغرافي؛ شاشات عرض المنظر 

للتصوير الفوتوغرافي؛ إطارات صور رقمية؛ سماعات للرأس؛ أجهزة ومعدات إلنقاذ 

يح الهواء؛ أقنعة تنفس، بخال  تلك التي يتم الحياة؛ عدادات للخطى؛ أجهزة تنفس لترش

استخدامها للتنفس الصناعي؛ مثبتات أمان، بخال  تلك التي يتم استخدامها لمقاعد 

المركبات ومعدات األلعاب الرياضية؛ موازين؛ أجهزة لتسجيل الصوت؛ محركات 

(؛ أجهزة تكنولوجيا المعلومات والصوت BSUأقراص فالش لناقل تسلسلي عام )

لمرئيات والوسائط المتعددة والتصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة لنسخ الصوت و/أو وا

الفيديو؛ كاميرات؛ كاميرات فيديو؛ بطاريات كهربائية؛ أجهزة راديو؛ قوابس، ومقابس، 

ومحوالت ومفاتيح تالمس كهربائية؛ وسائل لتتبع النشاط قابلة لالرتداء؛ آالت للوزن؛ 

ع للجرعات؛ مجموعة لالستخدام حر اليدين من أجل إطارات صور رقمية؛ وسائل توزي

الهواتف؛ مكبرات صوت؛ مرايا [بصريات]؛ حقائب للكاميرات؛ حقائب تكون مهيأة 

 23للحواسيب المحمولة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140738 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/22/0202 

 :التسجيل لبإسم طا
 

الدكتور لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية  -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس  

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيريه  -باسوس بجوار الدائرى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3بالفئه  جميع المنتجات الوارده - 3الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149478 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/22/0202 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المالئكة لصناعة المنسوجات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف مدينة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي  -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -جنوب طريق الواحات مدينة السادس من اكتوبر  -لالسكان المرحلة االولي 

 3 : مةالــــــات 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرى الجنسية -المينا للتوريدات العامه  -عبد المالك  عادل غالى ابراهيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شبرا الساحل القاهرة 042

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجزاء السيارات الواردة بهذة الفئة، أي األجهزة الكهربائية للسيارات ، أي  - 3الفئة 

تيكي ، وهي المرحالت والمفاتيح ولوحات التحكم ، البطاريات وأجهزة التحكم األوتوما

ومقاييس ضغط اإلطارات التلقائي ، وأجهزة قياس سرعة الدوران ، وأجهزة مراقبة 

السرعة ، ومعدات المالحة ، وهي أجهزة المالحة للمركبات وأجهزة الراديو وأجهزة 

ت البدء السريع تنظيم الجهد والثرموستات والبطاريات وأجهزة شحن البطاريات وكابال

)كبالت المارش ( وكابالت البطاريات وأجهزة التسخين المسبق للبطارية ، وهي أجهزة 

شحن البطارية وأجهزة اختبار جهد البطارية وموازين الحرارة الداخلية والخارجية 

وبطاريات اإلشعال والمرحالت الكهربائية ومنظمات الفولت و وحدات تحكم كهربائية ، 

ئية ، كابالت كهربائية وهذة جميعا خاصة بالمركبات و كافة قطع غيار مفاتيح كهربا

 3السيارات الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود ،  820، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  94443بى. او.  بوكس 

 ، جزر كايمان 4022 - 4جراند كايمان كيه واى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهز - 3الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

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

بائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهر

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

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

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

برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، برمجيات الكمبيوتر، برامج تطبيقية للهواتف 

الذكية، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برامج للهواتف الذكية )برمجيات 

وتطبيقات قابلة للتنزيل(، جرابات وشاشات حماية )االسكرينة( مخصصة للهواتف 

واتف الذكية، اكسسوارات مخصصة للهواتف الذكية الذكية، مماسك و حامالت لله

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  3وجميع 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هشركة ذات مسئوليه محدود -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ويست باى روود ،  820، جراند بافيليون ، هيبيسكس واى ،  94443بى. او.  بوكس  

 ، جزر كايمان 4022 - 4جراند كايمان كيه واى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 3الفئة 

لفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة ا

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

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

ات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، الصوت أو الصور، حامالت بيان

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

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

امج تطبيقية للهواتف برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، برمجيات الكمبيوتر، بر

الذكية، برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برامج للهواتف الذكية )برمجيات 

وتطبيقات قابلة للتنزيل(، جرابات وشاشات حماية )االسكرينة( مخصصة للهواتف 

الذكية، مماسك و حامالت للهواتف الذكية، اكسسوارات مخصصة للهواتف الذكية 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  3اردة بالفئة وجميع المنتجات الو
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

36 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة غير هادفة للربح تأسست وقائمة طبقا  -أميركن سوسيتي أو  هيماتولوجي ، انك 

 واليات المتحدة االمريكيةال -لقوانين والية ماساتشوستس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 02290واشنطن دي سي  322إل إس تي. ان دابليو , سويت  0204

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

منشورات إلكترونية يمكن تنزيلها من قبيل النشرات العلمية والمجالت  - 3الفئة 

اتف خلوي يمكن تنزيله من شبكة والدوريات في مجال الطب وأمراض الدم؛ تطبيق ه

المعلومات تعرض النشرات العلمية والمجالت والدوريات في المجال الطبي وأمراض 

الدم؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل من شبكة المعلومات من قبيل النشرات العلمية 

والمجالت والدوريات في مجال الطب وأمراض الدم؛ حلقات صوتية قابلة للتنزيل في 

 .23مجال الطب وأمراض الدم الواردة في الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة صينية   -ال تى دي  -زيجيانغ جينهوا كيوميت ابراسيف كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تشانغتشون دبليو روود , جيندونج ايكونوميك زوون , جينهوا , تشجيانغ , الصين  492

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

البطاريات الجافة، بطاريات أيون الليثيوم وهي بطاريات قابلة للشحن، أوعية  - 3الفئة 

ن البطاريات بطاريات، بطاريات كهربائية للمركبات، صناديق بطاريات، أجهزة شح

الكهربائية، بطاريات كهربائية، بطاريات الليثيوم وهي تستعمل لمرة واحدة وغير قابلة 

للشحن، بطاريات قابلة للشحن، شواحن التيار الكهربائي، خاليا غلفانية، بطاريات 

وال ترد ضمن فئات  23غلفانية، بطاريات كهربائية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 اخرى. 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الرسمى لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد

 مصرى الجنسية -نشاط فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقبليه _ الحسينية _ ملك / محمود محمد الشربينى _ الشرقية ش  القطاع صان ا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا النظارات 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

09/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -السعودي للكابالت الكهربائية  -منصور إبراهيم حسين أحمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المنطقه الصناعيه حرفيه ب بدر  407القطعه رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ربائية ، اللوحات الكهربائية ، المفاتيح الكهربائية ، األدوات الكابالت الكه - 3الفئة 

الكهربائية ، األجـهزة واألدوات العـلمية والمالحـية والمساحية واجهزة وأدوات 

التصويرالفـوتوغرافي والسـينمائي وأجهزة واألدوات البـصرية وأدوات قياس الوزن 

اذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو والقـياس واإلشارة والمراقبة ) اإلشرا  ( واإلنق

فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصورة حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص تسجيل 

الت مكاينات بيع إلية وإليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد ، آالت تسجيل النقد ، آ

حاسبة ، معدات وأجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات ، أجهزة إخماد النيران ، وجميع 

  3منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142230 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كية شركة امري -انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية -نيو اورتشارد رود 

 

 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب الكمومية؛ أجزاء الحاسوب وبرمجيات  - 3الفئة 

يا المعلومات وإدارة الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتحليل تكنولوج

البيانات؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير التطبيقات؛ أجهزة الحاسوب 

وبرمجيات الحاسوب للحوسبة السحابية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب 

للحوسبة المعرفية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي؛ أجهزة 

لتكنولوجيا سلسلة الكتل؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات  الحاسوب وبرمجيات الحاسوب

الحاسوب للحوسبة الكمومية والبرمجة الكمومية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً وحدات 

النطاق المغناطيسي )معالجة البيانات( واألشرطة الممغنطة والدارات المطبوعة 

 -ة )صوت والدارات المتكاملة ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب واألقراص المدمج

فيديو( واألقراص البصرية ومقرنات الحوسبة )معالجة البيانات( وأقراص الحاسوب 

وحامالت البيانات المغناطيسية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً شاشات الفيديو وأجهزة 

المسح الضوئي و الطابعات والواجهات )معالجة البيانات( والقارئات )معالجة البيانات( 

جلة( والمعالجات المصغرة وأجهزة المودم وشاشات المراقبة والبرمجيات )برامج مس

وأجهزة الحاسوب وذاكرات الحاسوب وأجهزة الحواسيب الطرفية؛ محوالت 

للحواسيب؛ مكونات ألجهزة الحاسوب؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة معالجة البيانات 

ية المقروءة آليًا؛ إلدارة البيانات والمعلومات؛ اشباه الموصالت؛ الوسائط اإللكترون

األقراص المغناطيسية؛ مشغالت االقراص؛ مسجالت األشرطة؛ اآلالت الحاسبة؛ آالت 

تسجيل النقد؛ أجهزة الفاكس؛ مسجالت الفيديو؛ أشرطة الفيديو؛ البطاريات الكهربائية؛ 

رقاقات الحاسوب؛ لوحات الدارات؛ أجهزة الحاسوب وتحديدا: خوادم حوسبة 

حمل الحواسيب؛ لوحات األسطح البينية ألجهزة الحاسوب؛  االتصاالت؛ حافظات

كابالت الحاسوب وقطع غيار كابالت الحواسيب؛ بطاقات مودم فاكس الكمبيوتر؛ 

إكسسوارات الحاسوب وتحديدا: مرشحات الشاشات ومحوالت الطاقة وتحديدا: من 

ساند رقمي إلى تناظري ومن تناظري إلى مفاتيح الجهد الرقمية خطوة بخطوة وم

الفأرات وأجهزة النداء الالسلكي وعصي التحّكم ؛ فأرات الحاسوب؛ بطاقات الدارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

41 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

المتكاملة والبطاقات الذكية؛ محوالت الدارات المتكاملة ومحوالت البطاقة الذكية؛ 

القارئات لبطاقات الدارات المتكاملة والبطاقات الذكية؛ الحواسيب المصغرة؛ مزودات 

جهزة العرض الضوئي؛ أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة الحاسوب؛ الطاقة الكهربائية؛ أ

واقيات اندفاع التيار ومزودات الطاقة المتواصل؛ محطات نقاط البيع؛ خوادم الحاسوب؛ 

أجهزة التخزين الحاسوبية وتحديدا: أنظمة تخزين فرعية عالية السرعة لتخزين ونسخ 

صاالت؛ برامج حاسوب وبرمجيات البيانات اإللكترونية إما محليًا أو عبر شبكة ات

الحاسوب المسجلة والقابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برامج وبرمجيات نظام 

تشغيل الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة للوصول إلى شبكة الكمبيوتر العالمية؛ 

برمجيات الحاسوب المستخدمة إلدارة المستندات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة 

رة قواعد البيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحديد المواقع و استرجاع إلدا

واستالم النصوص و الوثائق اإللكترونية و الرسوم البيانية والمعلومات السمعية 

والبصرية حول شبكات الكمبيوتر الداخلية على مستوى المؤسسة وشبكات الكمبيوتر 

اسوب المستخدمة لتطوير البرمجيات والتأليف العالمية المحلية والعالمية؛ برمجيات الح

على المواقع الشبكية وأدلة المستخدم بتنسيق إلكتروني يباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ 

برمجيات الحاسوب المستخدمة في التحكم في تشغيل وتنفيذ أنظمة الحاسوب والبرامج 

اسوب والشبكات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في توصيل شبكات وأنظمة الح

المتباينة و خوادم الحاسوب وأجهزة التخزين؛ برمجيات الحاسوب لربط أجهزة 

الحاسوب معًا وتمكين الحوسبة عبر شبكة يمكن الوصول إليها عالميًا؛ برمجيات 

الحاسوب إلدارة األجهزة و البرمجيات والعمليات الموجودة في بيئة تكنولوجيا 

األجهزة والبرمجيات الستخدامها في إدارة  المعلومات؛ أنظمة الحاسوب التي تجمع بين

وتحليل البيانات واألدلة التعليمية الرقمية التي تباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ نظام 

الحوسبة السحابية و وتحديداً شبكة تكامل بين أجهزة وبرمجيات الحاسوب للتزويد 

رمجيات الحوسبة الديناميكي والمحاكاة االفتراضية وقياس استهالك موارد الحاسوب؛ ب

السحابية المسّجلة أو القابل للتنزيل لنشر وإدارة األجهزة الظاهرية على نظام أساسي 

للحوسبة السحابية؛ أنظمة الحواسيب وتحديدا: أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب 

لتطوير ودمج الذكاء االصطناعي وتحديدا: التعلم على اآلالت والتعلم العميق ومعالجة 

بيعية القادرة على تجميع وتنظيم وتحليل البيانات؛ أنظمة الحواسيب وتحديدا: اللغة الط

أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لدمج معالجة اللغات الطبيعية )ان ال بيه( و 

اللغويات الحاسوبية )سي ال( و استرجاع المعلومات )آي ار( والتعلم اآللي )ام ال( 

العامة وصياغة االستجابات؛ برمجيات الحاسوب  القادر على فهم االستعالمات البشرية

لتطوير وبناء تطبيقات سلسلة الكتل وتشغيلها؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب 

لتطوير واختبار خوارزميات الكم؛ أدلة التوثيق والتعليمات المسجلة على الوسائط 

لحاسوب؛ اإللكترونية المقروءة آليًا والمتعلقة بأجهزة الحاسوب أو برمجيات ا

المنشورات اإللكترونية؛ المنشورات اإللكترونية على وسائط الحاسوب وتحديدا: أدلة 

االستخدام و الكتب االرشادية و والكتيبات التعريفية و صحائف المعلومات و العروض 

التقديمية والمواد التعليمية المكتوبة وفي مجال الحاسوب وشبكات الحاسوب وتخزين 

يل الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة قواعد البيانات و الحاسوب وأنظمة تشغ

الحوسبة على شبكة االنترنت والذكاء االصطناعي وتقنية سلسلة الكتل والحوسبة الكمية؛ 

تطبيقات الهواتف المحمولة وتحديداً برامج الحاسوب أو تطبيق برمجي مصمم للتشغيل 

اللوحية و أو الساعات؛ تطبيقات على األجهزة المحمولة مثل الهواتف و األجهزة 

الهواتف المحمولة و برامج الحاسوب أو تطبيق برمجي لتوفير برامج مجانية لتطوير 

 ( دون غيرهـــــــــــــا3المهارات لتمكين الكفاءة واالبتكار الرقمي الوارده 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 - 379 عدد

 
 

التنازل عن الحروف كال  -ها وغير 19183االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالمية لالستيراد والتصدير  -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر   -شارع مكرم عبيد  42

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

كاميرات المراقبه و اجهزه انذار الحريق و واجهزه انذار السرقه و االنتركم و  - 3الفئة 

ماكينات حضور و انصرا  و بوابات امنيه و انظمه صوتيه و كمبيوتر و اكسسوارات 

 3ة رقم الكمبيوتر و الب توب بالفئ
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -جارة والتوكيالت التجارية والتصدير شهرة للت -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

45 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    2142703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة   -انهوى وامى انوفورميشن تكنولوجى كو .، ال تى دى  

 مؤلة وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، وانجشيانج رود ، خفى، انهوى  822يشن باس رقم ، نت انيم 1فلور بيلدينج ايه  40

  092288الصين 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة معالجة البيانات؛ تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ برامج  - 3الفئة 

مسجلة لتشغيل الكمبيوتر ؛ ساعات ذكية؛ طرفيات توصيل شاشات تفاعلية تعمل 

ات متكاملة[؛ عدادات الخطى )مقياس مسافة السير(؛ أجهزة تتبع باللمس؛ رقائق ]دار

األنشطة قابلة لالرتداء )أجهزة قياس تستخدم في التمارين وأنشطة اللياقة البدنية( ؛ 

سماعات الواقع االفتراضي )في أر(؛ سماعات أذن؛ أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ 

عار الحركة )أنظمة أمان/ إنذار(؛ سلك توصيل )واصلة( لسماعات الرأس؛ أجهزة استش

 3موازين الحمام؛ أقنعة واقية الواردة بالفئة رقم 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى   -دير المؤسسة الدولية لالستيراد والتص -عبد الرحمن محمد ابو المجد علي 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش رشدى عابدين القاهرة 10

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح خاص على االلوان -1911538االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140184 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية  -فردى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفارم -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

48 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

رسمي لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية ال -محمود محمد محمود محمد  

 فرد -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -ملك / محمود محمد الشربيني  -الحسينية  -شارع القطاع صان القبلية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    2140247 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص على 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت  -ماجد احمد محمد وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( االزبكية القاهرة4ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم ) 14

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

وغيرها 114315العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -تخدامها مجمعة باس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت  -ماجد احمد محمد وشركاة  

 شركة توصية بسيطة -التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( االزبكية القاهرة4ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم ) 14

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    2147427 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زة المهندسين العجوزة الجي 42ش السودان  الدور الثالث شقة  921

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -  IALAAدا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية  بان -محمد عصام شعبان وشريكه 

 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -82أ( بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  40قطعه االرض رقم )

 بورسعيد -بورسعيد  -الضواحى  - 0م 4208

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الفئه جميع المنتجات الواردة ب - 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970207 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

21/23/0248 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -لسالم حسام الدين ابراهيم عبد ا

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ب الحى الرابع التجمع الخامس  244

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42الشراب الطبى الضاغط الوارد بالفئة  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2124239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/44/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شركة شفا للمنتجات الطبية ) سيمكو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  0مدينة  -ب  0قطعة  -المنطقة الصناعية الرابعة 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 42يه فئة اجهزة وادوات جراحيه وطبيه طب اسنان وبيطر - 42الفئة 
 

 -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2122487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/40/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بروميديكال  -مصطفى محمد احمد ابوحسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4ش الشيخ على يوسف موازى لشارع القصر العينى الدور االول شقه  48

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42االجهزة الطبيه الواردة بالفئه رقم  - 42الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

58 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142480 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة دي ام سي للمستلزمات الطبية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 برج الفسطاط -مصر القديمة  -الفسطاط الجديدة  -ش المجاورة الثامنة  7برج 

 42 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 42مستلزمات طبيه الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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

كال على حدى  CMDالحروف دى ام سى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -البنا  -احمد محمد السيد البنا وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شامبليون _ األزاريطة _ االسكندرية  1

 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42المستلزمات الطبية الواردة بالفئة رقم  - 42الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140210 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد  -فيلو فارم لتصنيع الماسك الطبي والجاون الطبي  -مجدي حنين جابر حنين 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / مجدى حنين  -بمجمع الصناعات بالمنطقه الصناعيه المطورين  433السادات 

 المنوفيه  -مدينه السادات  -جابر حنين 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 ) المفارش الطبيه (  42المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 42الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    2149470 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المالئكة لصناعة المنسوجات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف مدينة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي  -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -جنوب طريق الواحات مدينة السادس من اكتوبر  -ولي لالسكان المرحلة اال

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

 42جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 42الفئة 
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149708 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جونسون اند جونسون _ شركة أمريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ الواليات  28399ون جونسون اند جونسن بالزا ، نيو برونزويك ، نيو جيرسى ، 

 المتحدة االمريكية

 42 : المةــــــالعات ـــفئ
 

أجهزة موجهة الستخالص الجلطات الدموية، وبخاصة أجهزة طبية تستخدم  - 42الفئة 

لتجديد تدفق الدم في المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة اإلقفارية بسبب 

 دون غيرها  42انسداد األوعية الدموية العصبية الوعائية الكبيرة فئة 
 

583184:      العالمة مرتبطة مع العالمة        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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية  -سيراجيم كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

و ـ ايوب , سيوبوك ـ جو , تشونان ـ سي ,تشنجتشونجام ـ ـ جيل , سيومجي4,جونجا  42

 جمهورية كوريا  94212دو 

 42 : المةــــــات العـــفئ
 

"اجهزة تدليك لالستخدام الشخصى ، اجهزة تدليك ، اجهزة للعالج بالموجات  - 42الفئة 

جميلى ، أالت الكهرومغناطيسية عالية التردد ، أجهزة للعالج الطبيعي، اجهزة للتدليك الت

و اجهزة طبية ، اجهزة و ادوات طبية ، اجهزة تدليك ) لغايات طبية ( ، فرشات هوائية 

لغايات طبية ، اجهزة العالج الكهربائى منخفضة التردد ، أدوات عالجية غلفانية، 

أجهزة للعالج بالوخز باالبر ، أجهزة للتدليك االهتزازي ، أالت و اجهزة للعالج 

رة ، أالت و اجهزة للعالج بالموجات فوق الصوتية ، بطانيات كهربائية بالموجات القصي

نة كهربائية لغايات  نة كهربائية لغايات طبية ، وسائد مسّخِّ لغايات طبية ، مخدات مسّخِّ

 42طبية ، أجهزة تدليك كهربائية لالستخدام المنزلي الواردة بالفئة 
 

استخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة ب



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2979244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0248 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة البخارى للتجارة واألستيراد / شريف محمد عبد العزيز وشريكة السيد توفيق 

 شركة تضامن  -محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ق االسكندريه مرسى مطروح بابو تالت قبلى الطريق بجوار النجار للسيراميك طري 

 االسكندريه  -قسم العامريه 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 -افران بلت ان وعاديه  -بوتاجازات بلت ان وعادية  -شفاطات مطابخ   - 44الفئة 

واض مطبخ الوارده اح -بوتاجاز مسطح عيون كهرباء  -ميكروويف بلت ان وعاديه 

 دون غيرها  44بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2987782 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/29/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

وات الصحية لصاحبها )رضا وفقى السيد اسماعيل( جولدن فيوتشر لتصنيع وتجميع االد

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -اول المنصورة  -تقسيم سامية الجمل  -شارع الفروق عمر  9

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

ة دٌش ، ( ) سماع44جميع التركيبات واالدوات الصحية الواردة بالفئة ) - 44الفئة 

مسطرة دٌش ، صر  مسمار بالستيك ، طقم صر  ، صر  وش ستانلس ، صر  

 44مزدوج ، السيفون بجميع انواعه ( . 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2988024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

48/29/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصيه  -شركة محمد مصطفى وشريكته جى .ام.سى  جلوبال ماركت كريشنز 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -منشيه البكرى  -شارع لطفى  40

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

مراجل تسخين وكلها  -اجهزه تسخين  -توليد البخار والطهى اجهزه تسخين و - 44الفئة 

 دون غيرها 44بالفئه 
 

منح حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2983728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/21/0243 

 :التسجيل طالب إسم
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -بروج للهندسه والتجارة  -عماد حسن حبشي مصطفي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  0شقه  -شيراتون المطار ش الجمعيه المصريه  -مساكن التعاونيات  -النزهه 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

والشرب والصر  الصحى لكافة مستلزمات وقطع غيار لشبكات الرى  - 44الفئة 

 44االغراض الواردة 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2120394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -يك لألجهزة المنزليه  ش . م . م شركة فريش اليكتر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شرق محافظة  0أ   7/0القطعه رقم   A 0مدينة العاشر من رمضان المنطقه الصناعيه 

 الشرقيه 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

مبات الكهربائية بصفة خاصة اجهزة االناره و الل 44جميع متجات الفئة  - 44الفئة 

 بكافة انواعها
 

على حدة thgiLاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة اليت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2127042 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -والتصدير  النيل للنحاس والتوريد -عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عطية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه بملك/ جاد محمود رفاعي -القناطر الخيريه  -باسوس  -عزبة عيروط 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع منتجات الفئة  - 44الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

70 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المصرية السعودية للصناعات الكهربائية لصاحبها احمد محمد كمال السعيد صالح  

 مصرى الجنسية  -فردي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من    -منطقة زيزينيا   -مدينة التجمعات الصناعية  -  IP 1 0القطعة رقم 

 الشرقية  -رمضان 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44اللمبات الموفرة واللمبات الليد الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    2128120 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المصرية السعودية للصناعات الكهربائية  لصاحبها احمد محمد كمال السعيد صالح  

 مصرى الجنسية  -فردي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة العاشر من  -ا  منطقة زيزيني -مدينة التجمعات الصناعية  I41 0القطعة رقم 

 الشرقية   -رمضان 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44اللمبات الموفرة واللمبات الليد الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -ل لالنارة شركة قندي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بلوك - 44القطعه رقم   -العبور  -مصنع قنديل للنجف  -المنطقه الصناعيه االولى 

 مدينه العبور  - 49227

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44نجف بمختلف انواعه الوارده بالفئه رقم  - 44الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه     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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2123940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  -شركه مساهمه  -بال كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  -نيويورك  -بورت واشنطن  -هاربور بارك درايف  02

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

مرشحات، وعناصر مرشحات، ومبيتات مرشحات، وتجميعات مرشحات  - 44الفئة 

دفئة، وتوليد ومرشحات غشائية وقطع الغيار الخاصة بها للموائع، واإلضاءة، والت

البخار، والطهي، والتبريد، والتجفيف، والتهوية وأجهزة اإلمداد بالمياه والمنشآت 

الصحية؛ مضخات الموائع، ومعالجة مياه الصر  الصحي، والتخلص منها وأجهزة 

تنقية المياه؛ مزيالت المعادن ومكيفات المياه والصمامات الخاصة بها؛ مبيتات 

ات التي تحتوي على صمامات تصريف؛ أجهزة فصل المرشحات؛ تجميعات المرشح

دوامة المرشحات، ومرشحات إزالة الزيت، ومضخات الموائع لمعالجة مياه الصر  

الصحي وأنظمة التخلص منها؛ أجهزة تنقية المياه وقطع الغيار الخاصة بها؛ مبيتات 

كم في مرشحات األكياس لخراطيش السوائل الصناعية؛ أجهزة قياس، واستشعار والتح

السوائل، خاصة وصالت الموائع، والصمامات الحساسة للضغط، والصمامات 

المستجيبة للتدفق، والصمامات المشتركة المستجيبة للضغط ودرجة الحرارة، 

ومؤشرات، ومقاييس ومفاتيح التدفق؛ مؤشرات استشعار الموائع، خاصة مؤشرات 

شعار درجة الحرارة والتحكم الضغط التفاضلي، المفاتيح الحساسة للضغط؛ عناصر است

فيها؛ تجميعات مرشحات تتضمن صمامات تصريف؛ مرشحات شبكية سلكية منسوجة، 

ومرشحات شبكية سلكية منسوجة صلبة؛ أجهزة تجميع؛ مرشحات إزالة الزيت؛ أنظمة 

معالجة المياه، خاصة أجهزة إزالة المعادن ومكيفات المياه والصمامات الخاصة بها؛ 

ومرشحات بالستيك مسامية، ومرشحات تحتوي على طبقات دقيقة  مرشحات ورقية،

المسام، مرشحات غشائية؛ معدات تكييف وتدفئة الهواء، معدات وأنظمة كهروحرارية 

دون 44لتكييف الهواء، وأنظمة تبريد ومكوناتها؛ والمبادالت الحرارية الواردة في الفئة 

 غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

--------االشتراطات        :      



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 379 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

الرسمى لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد

 مصرى الجنسية -فرد -_

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحسينية _ ملك / محمود محمد الشربينى _ الشرقيةش القطاع صان القبليه _ 

 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات الكهربائية و الكشافات الكهربائية و أجهزة اإلنارة الكهربائية و  - 44الفئة 

 دون غيرها 44النجف و األباليك و خراطيم االضاءه الليد و السيريا الليد الواردة بالفئة 
 

تعهد  -التنازل عن الحروف فى الوضع العادى  -:      منح حق خاص على االلوان         االشتراطات

مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

س لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت شركة فينو -ماجد احمد محمد وشركاة   

 شركة توصية بسيطة  -التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -االزبكية  - 4ش نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  14

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

-:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة         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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144244 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الرسمى لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد 

 مصرى الجنسية فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القطاع صان القبليه الحسينيه ملك محمود محمد الشربينى الشرقيه

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 44الفئة 
 

591834العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

44/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

الدكتور لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية  -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس  

 فرد مصرى الجنسية -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -قناطر الخيريه مركز ال -باسوس بجوار الدائرى 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

  44جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 44الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149738 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 عبد الحميد فهيم ابراهيم النعناعي وشركاه _ شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش ابو داود الظاهرى من مكرم عبيد _ المنطقة السادسة _ مدينة نصر  9

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44تكييفات و مستلزماتها الواردة بالفئة - 44ئة الف
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الرسمى لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد

 ى الجنسيةمصر -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش  القطاع صان القبليه _ الحسينية _ ملك / محمود محمد الشربينى _ الشرقية 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها44جميع منتجات الفئة  - 44الفئة 
 

على حدة التنازل عن الحروف كال -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -ريبون انترناشيونال كمبانى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، هوانشي ميدل روود ،  022، هينجشينغ بيلدينج ، نمبر.  8449 - 844يونيت بي 

 الصين -قوانغتشو 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

مجففات شعر، قدور بخارية اصطناعية )أجهزة كي األقمشة بالبخار(، لمبات  - 44الفئة 

تجعيد الشعر، أجهزة تبخير ليست لغايات طبية، مصابيح األشعة فوق البنفسجية ليست 

و[، مراجل تسخين، مكنات كهربائية لصنع لغايات طبية، صواني شوي ]أجهزة طه

القهوة، مجففات كهربائية للغسيل، أواني طهو كهربائية وجميع هذة المنتجات واردة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى.  44بالفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/20/0202 

 :لالتسجي إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -المتحدة للتوريدات العمومية  -محمد فهمى محمد محمد على حذية 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم  -منشيه السد العالى  408شارع  9عقار رقم 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44نتجات الواردة بالفئه رقم االفران والميكروويف ومواقد التدفئه وجميع الم - 44الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الكهربائية واالجهزة الكهربائية  الرسمى لتجارة االدوات -محمود محمد محمود محمد

 فرد مصرى الجنسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القطاع صان القبليه _ الحسينية _ ملك / محمود محمد الشربينى _ الشرقية 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

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

591834مع  العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

84 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سية مصرى الجن -فردى   -معرض سيارات أوتو كالس  -اسامه خليل شكري 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -حلوان   -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتنجي  -شارع حموده  02

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 44الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 44الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

الرسمي لتجارة االدوات الكهربائية واالجهزة الكهربائية  -محمود محمد محمود محمد  

 فرد -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -ملك / محمود محمد الشربيني  -الحسينية  -شارع القطاع صان القبلية 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140248 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

تعهدمالك 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية  -مركز طنطا  -امام شركة كهرباء جنوب الدلتا 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت شركة فينوس  -ماجد احمد محمد وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( االزبكية القاهرة4ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم ) 14

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

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

وغيرها171481العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت  -ركاة ماجد احمد محمد وش 

 شركة توصية بسيطة -التجارية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( االزبكية القاهرة4ش نجيب الريحانى اسفل العقار رقم ) 14

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ت        :      االشتراطا
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140727 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 44جميع منتجات الفئة  - 44الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/27/0202 

 :التسجيل م طالبإس
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاه 

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزة الجيزة  42ش السودان  الدور الثالث شقة  921

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 44الفئة 
 

--------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية   -شركة محمد عصام شعبان وشريكه 

IALAA  - ش تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -82أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  40قطعه االرض رقم 

 بورسعيد -الضواحى بورسعيد   0م 4208

 44 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 44جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 44الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -لوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي اال

باستخدامها مجمعة
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2007284 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/44/0244 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -بايبين تراكس جروب كوإل تى دى 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

بينججونج إيست روود ، ايكويبمنت متنيفاكتيرينج اندسترى بارك باتو سيتى  3رقم 

 الصين -ريجين  -،ايتر مونجوليا ، أتونموس 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

عربات الرفع، عربات )مركبات( للذخائر، شاحنات للرش، حافلة، حافالت  - 40الفئة 

، مركبات كهربائية، شاحنات، عربات لتركيبات النقل الكبلي، مساكن على كهربائية

هيئة مركبات، مقطورات )مركبات(، عربات للخراطيم، عربات مبردة بالغاز، شاحنة 

مغلقة )مركبات(، مركبات مبردة، عربات نوم، مركبات عسكرية للنقل، مركبات للنقل 

ات قالبة، مركبات للنقل البرى او )عسكرية(، مركبات مائية، سيارات رياضية، عرب

الجوى او المائى او بواسطة السكك الحديدية، سيارات، مركبات خلط الخرسانة، 

سيارات اإلسعا ، عربات ترولي للتنظيف، مركبات مضخات هواء )ملحقات للهواء(، 

ممتصات صدامات معلقة للمركبات، هياكل قالبة للسيارات الشحن )الشاحنات( نابض 

دامات في المركبات، اغطية محركات السيارات، الهياكل القاعدية للسيارات ممتص للص

ضقبان نقل عزل الى المركبات، عجالت المركبات، اغطية لمحركات المركبات، 

اغطية المركبات، صرر للعجالت والمركبات، الهياكل القاعدية للمركبات، مصدات 

سننات للمركبات البرية، للمركبات، دوائر هيدروليكية للمركبات، مجموعات الم

محركات كهربائية للمركبات البرية، قوابض للمركبات البرية، اثقال الموازنة الخاصة 

بعجالت المركبات، المحاور المستخدمة في المركبات، مرتكزات المحاور، مرتكزات 

محاور السيارات، اغطية لصرة العجل، مكابح للمركبات البرية، شنابر لصرة العجل، 

لمركبات البرية، محركات للمركبات البرية، محركات تدوير للمركبات البرية، مكائن ل

اليات دفع للمركبات البرية، محركات نفاثة للمركبات البرية، جهاز لتنظيم السرعة 

للمركبات البرية، أبواب للمركبات، قضبان شعاعية العجالت المركبات، نوابض تعليق 

بة بصفتها أجزاء من الشاحنات والعربات، هياكل للمركبات، نوافذ للمركبات، أجهزة قال

السيارات، واقيات صدامات للسيارات، مخمدات الصدامات للسيارات، نعاالت مكابح 

للمركبات، صناديق مسننات للمركبات البرية، هياكل المركبات، عجالت توجيه 

المركبات، أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية، عجلة سيارات، محاور عجالت 

السيارات، وصالت قارنة للمركبات البرية، سالسل مانعة لالنزالق، مساند الرأس 
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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 - 379 عدد

لمقاعد المركبات، وصالت ربط المقطورات للمركبات، أجهزة انذار رجوع المركبات 

الى الخلف، حامالت حقائب للمركبات، احزمة امان لمقاعد المركبات، مساحات زجاج 

ات االمامي، اغطية لخزانات البنزين، احزمة المركبات االمامي، مساحات زجاج السيار

امان لمقاعد المركبات، ستائر لحجب الشمس في السيارات في السيارات، زجاج 

السيارات االمامي، مراية للرؤية الخلفية، أجهزة ضد سرقة المركبات، معدات مناعة 

 دون غيرها 40لتوهج مصابيح المركبات وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 

----اطات        :      االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2980098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين التايالندية -شركة جيكازى تايلند كومبانى المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تايالند  42022ارن سوان لوانغ بانكوك شارع بتاك 4-0/932

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع منتجات الفئة  - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/29/0202 

 :التسجيل البإسم ط
 

 -ارابتك تريدنج كوربوريشن اتكو انترناشيونال  -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية   -أ عمارات الشرق للتأمين   0

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40الواردة بالفئة رقم  جميع المنتجات - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142121 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -نترناشيونال ارابتك تريدنج كوربوريشن  اتكو ا -احمد محمد محمد خليل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الحديقة الدولية   -أ عمارات الشرق للتأمين   0

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 
 

ى حدى عل  Kاالشتراطات        :      التنازل عن حرف كيه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سعودى الجنسية -فرد  -ظافر سعيد فالح ال ابو عجله الشهراني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابو عريشى _ المدينة الصناعية _ السعودية 

 0 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4الكيماويات الواردة بالفئه  - 4الفئة 

 دون غيرها 0الدهانات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142822 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

40/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

بروسهان اتوموبيل ناسيونال اس دي ان بي اتش دي _ شركة مساهمة مؤسسة طبقا 

 لقوانين ماليزيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سوبانج  17022غرب شاه عالم إكسبريس ،  9938مركز إكسلنس كومبلكس ، كية ام 

  ر دارول إحسان ، ماليزيا .جايا ، سيالنغو

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

السيارات ، مصبغة السيارات ، عجلة القيادة ، الغطاء المركزى لإلطارات   - 40الفئة 

، غطاء المحرك ، طقم طوارئ السيارة ) أمامية و خلفية ( و جميع المنتجات الواردة 

 40بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    2144111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا)تويوتا موتور كوربوريشن( _ شركة مساهمة تاسست 

 وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كين ، اليابان ، تويوتا _ شو ، تويوتا _ شي ، ايشي _  4

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40السيارات و االجزاء الهيكلية منها الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف واالرقام كل على حدى
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144112 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا ) وتتاجر ايضا باسم تويوتا موتور كوربوريشن( 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  كين ، اليابان -شي ، ايشي  -شو ، تويوتا  -، تويوتا  4

 40 : مةالــــــات العـــفئ
 

 40السيارات و االجزاء الهيكلية منها الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 

 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف واالرقام كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -ويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتتاجر ايضا باسم تويوتا موتور كوربوريشن( ت

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا قوانين دولة اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  كين ، اليابان -شي ، ايشي  -شو ، تويوتا  -، تويوتا  4

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40ت و االجزاء الهيكلية منها الواردة بالفئة رقم السيارا - 40الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه تضامن  -تريدكو لوسائل النقل  -عصام الدين عوض علي الصياد وشركاه 

 مصرية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه العاشر من رمضان  -الدور الثانى  A0المنطقه الصناعيه  09القطعه  

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

االسكوتر الكهربائى و االسكوتر و الموتوسيكالت و قطع غيارهم و اجزائها  - 40الفئة 

 40الوارده بالفئه رقم 
 

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

التنازل عن االرقام كال على حدى وفى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعه 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرى الجنسية -المينا للتوريدات العامه  -بد المالك عادل غالى ابراهيم ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شبرا الساحل القاهرة 042

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

بوجة 40السيارات و اجهزة النقل واجزاؤها وقطع غيارها الواردة بالفئة  - 40الفئة 

اسطوانة سليندر وبطانات وجلب  خاص حلقات الكباس _ حلقات منع التسرب _

االسطوانة للعربات واجهزة النقل _ عواميد الكامات ) عوامد الحربات ( اذرع مترجحة 

_ مقاعد الصمام _ ادلة الصمام _ اصبع غمازة )صبابات( شحانات للعربات واجهزة 

النقل اجزاء حلقات المحركات الدوارة الخاصة بالعربات واجهزة النقل وبنوع خاص 

قات سد الرؤوس ) القمم ( صمامات منع تسرب الزيت _ سددات صمامات جانبية حل

 -سددات ) صمامات ( زوايا حلقات عامود الدوران وسائل شحن بضغط الهواء 

وسائل  -وسائل استرداد وفاقد الخنق  -شاحن معزز  -وخاصة شاحن تربينى )تربو( 

مبردات  -مبادالت حرارية  - الوقود خاصة بمحركات االحتراق الداخلى -خنق توفير 

ومبردات غاز العادم  -مبردات اليات النقل  -مبردات زيت  -ردياتيرات  -بشحن الهواء 

جميع هذة المنتجات لالستخدام مع المركبات  -انظمة ووسائل معالجة غاز العادم  -

فئة ؛ قطع الغيار للنقل البري والجوي والمائي المدرجة في هذه ال -البرية ذات المحرك 

مساحات النوافذ ومساحات للسيارات ؛ قوابض للمركبات البرية وآليات النقل الكهربائي 

وأعمدة القيادة للمركبات البرية ؛ إطارات السيارات. إطارات للسيارات. محامل دوارة 

للمركبات البرية ؛ مصدات وعناصر تعليق للسيارات ؛ الفرامل ، مكونات الفرامل 

ة الفرامل ، بطانات الفرامل ، زالجات الفرامل وأجزاء الفرامل الهيدروليكية ، أحذي

للسيارات. ناقالت وشبكات األمتعة للسيارات. وصالت وكابالت لمقطورات السيارات ؛ 

هيكل السيارة وقطع الغيار لهيكل السيارة ؛ مؤشرات االتجاه للمركبات ؛ أجهزة إنذار 

اسقف سيارات مرتكزات محاور و ضد السرقة للمركبات ؛ مضخات هواء شلسيهات و 

محاور لواليب المركبات أثقال توازن لعجالت المركبات شنابر لصرة العجالت محاور 

عجالت المركبات البارات و األتياش للمركبات واقيات صدامات للسيارات أغطية 
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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 - 379 عدد

لخزانات الوقود للمركبات بطانات مكابح المركبات لبادات مكابح السيارات قطع مكابح 

كبات لقم مكابح المركبات قابضات )كلتشات( للمركبات البرية أذرع توصيل المر

للمركبات البرية بخال  أجزاء المحركات والمكائن محوالت عزم الدوران للمركبات 

البرية أحزمة أمان لمقاعد المركبات مسننات تخفيض السرعة للمركبات البرية زجاج 

مامي نوافذ للمركبات وصالت قارنة المركبات األمامي مساحات زجاج المركبات األ

للمركبات البرية )كوبلينج ( علب مرافق ألجزاء المركبات البرية ]بخال  الخاصة 

بالمكائن[أبواب للمركبات سالسل تدوير للمركبات البرية محركات تدوير للمركبات 

البرية المركبات الكهربائية مكائن للمركبات البرية قاطرات جر صناديق مسننات 

مركبات البرية مجموعة مسننات للمركبات البرية عربات نقل أحزمة أمان لمقاعد لل

المركبات مساحات المصابيح األمامية مساند الرأس لمقاعد المركبات أغطية لمكائن 

المركبات أبواق للمركبات صرات عجالت المركبات دارات هيدرولية للمركبات مرايا 

مسامير كبيرة لإلطارات مسامير لإلطارات  الرؤية الخلفية لوحات تشغيل المركبات

محوالت عزم الدوران للمركبات البرية وصالت ربط المقطورات للمركبات مقطورات 

]مركبات[ أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية آليات نقل الحركة للمركبات البرية و 

  40جميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الط-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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149008 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تشونغتشينغ سوكون اندستري جروب ستوك كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابينغبا ديستريكت ، تشونغتشينغ ، الصين ، جينكياو روود ، ش 4_04نو . 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

سيارات؛ عربات؛ مركبات كهربائية؛ عجالت توجيه المركبات؛ صناديق  - 40الفئة 

مسننات للمركبات البرية؛ مركبة كهربائية بخاليا الوقود؛ محركات السيارات؛ 

برية؛ مكائن البنزين للمركبات شاسيهات سيارات؛ محركات كهربائية للمركبات ال

البرية؛ محركات نفاثة للمركبات البرية؛ مخمدات الصدمات للسيارات؛ واقيات صدمات 

للسيارات؛ سيارات بدون سائق ]سيارات مستقلة[؛ حامل محور عجلة السيارات؛ لبادات 

مكابح السيارات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مخمدات صدمات لتوقف 

 دون غيرها 40لمركبات؛ نوابض مخمدة للصدمات في المركبات فئة ا
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142287 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -ليمتد  -جوي انترناشيونال كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ماثيسون ستريت، كوزواى باى، هونج كونج 4/ا .، تاورتو، تايم سكوير، 90

 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

مساند الرأس لمقعد السيارة؛ مقاعد سالمة الطفل )الستخدام السيارة(؛ أغطية  - 40الفئة 

بلة للطي؛ عربة اطفال المقاعد المستخدمة في المركبات؛ عربات أطفال؛ عربة طفل قا

خفيفة الوزن؛ مظلة عربة اطفال؛ مظلة عربة اطفال القابلة للطي؛ مظلة عربة اطفال 

القابلة للطي خفيفة الوزن؛ أغطية عربة األطفال؛ أغطية عربة األطفال القابلة للطي؛ 

العربات وكراسي الدفع وعربات األطفال الصغيرة؛ نظم السفر للرضع واألطفال، 

لعربات المجموعة مع المقاعد ومقاعد السيارات وركائز كراسي السيارات؛ تحديدا: ا

الملحقات لعربات األطفال وأنظمة السفر التي جميعها للرضع واألطفال، تحديدا: 

وسادات المقاعد ودعامات الرقبة والرأس ومقصورات التخزين واألدوات الصغيرة 

ة الواقية؛ أطقم السالمة لألطفال ذات العجالت والصواني والحماالت والدروع واألغطي

 40والقشط للمقاعد والمركبات الواردة بالفئة 
 

348383االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142073 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة-لد للتجارة والتوكيالت اول وور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 0 -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة 483القطعة  40المبني االداري ش

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  40قطع غيار السيارات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلواناالشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها  

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2970071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/20/0248 

 :التسجيل بإسم طال
 

 مصرى الجنسية  -فرد    -محمد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الحدينى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -كفر الدوار  -بملك عبد الجواد محمد ابو الوفا   -السادسة الرئيسية   0أبيس 

 البحيرة 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها من الفئات 49م رش لبنادق الصيد بالفئة رق - 49الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جلوبال للكيماويات المتخصصة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار نادي السكة الحديد -مدينة نصر  -مجمع الفردوس  1

 9 - 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المواد الكيماوية الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 

 9المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140182 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لعنين الفارملك حمادة صبح ابو العنين ابو ا -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها 

 49 : المةــــــات العـــفئ
 

 49جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 49الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142208 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -جلوبال تايم كمباني فور اليكترونيك اندستريس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة بدر  -فدان  022المنطقة الصناعية  - 80القطعة رقم 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع الساعات والمنبهات واجهزة قياس وتسجيل الزمن الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 دون غيرها 41
 

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

على حدة TROPSعن سبورت 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142270 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ) شركة تضامن (  -ه محمد ياسين فتى وشركا -المتحدة للصناعات االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الرابعة  -ج  03

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع الساعات والمنبهات واجهزة قياس وتسجيل الزمن الواردة بالفئة  - 41الفئة 

 دون غيرها41
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142279 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -المتحدة للصناعات االلكترونية  -محمد ياسين فتى وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج  03صناعية قطعة رقم مدينة بدر المنتطقة الرابعة ال

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع الساعات والمنبهات واجهزة قياس وتسجيل الزمن الواردة بالفئة  - 41الفئة 

41 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140180 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -الصعيدى لصناعة وتجارة الدخان   -بح ابو العنين ابو العنين الفار حمادة ص

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها 

 41 : المةــــــات العـــفئ
 

 41لفئه رقم جميع المنتجات الواردة با - 41الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2920724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/22/0241 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقاً لقوانين االمارات العربية  -شركة فالكون باك 

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 2820ص.ب  42صناعية رقم المنطقة ال -الشارقة 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع منتجات الفئة  - 40الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2987330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/29/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايفا فارما لالدوية و المستلزمات الطبية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية  -سلطان سابقا  -شارع السادات  470

 محافظة الجيزة  -الهرم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع منتجات الفئه  - 40الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2930213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/22/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصريه تأسست وقائمة طبقا لقوانين   -شركة بى تك للتجارة والتوزيع  

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر   -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - 40الفئة 

الفوتوغرافية , القرطاسية , مواد  فئات اخرى , المطبوعات , مواد تجليد الكتب , الصور

اللصق المستعملة في القرطاسية ولغايات منزلية , ومواد الفنانين , فرش الدهان أو 

التلوين , االالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا األثاث ( , مواد التوجيه والتدريس ) عدا 

اخرى ( , حرو  الطباعة األجهزة ( , مواد التغليف البالسيتيكة ) غير الواردة في فئات 

 .40, الكيشيهات.)الراسمات(، وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2930203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/22/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة مصريه تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة بى تك للتجارة والتوزيع 

 جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر -الحى السادس  -خلف مبنى اوليمبيك جروب  -امتداد شارع رمسيس 

 القاهرة

 40 : المةــــــالع اتـــفئ
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - 40الفئة 

فئات اخرى , المطبوعات , مواد تجليد الكتب , الصور الفوتوغرافية , القرطاسية , مواد 

أو اللصق المستعملة في القرطاسية ولغايات منزلية , ومواد الفنانين , فرش الدهان 

التلوين , االالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا األثاث ( , مواد التوجيه والتدريس ) عدا 

األجهزة ( , مواد التغليف البالسيتيكة ) غير الواردة في فئات اخرى ( , حرو  الطباعة 

 .40, الكيشيهات.)الراسمات(، وجميع المنتجات الواردة في 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2939770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -الدقي  -شارع محمد الغزالى  9

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 40الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    2932720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -الشركة العربية المتحدة للصناعات التحويلية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة  0المنطقة الصناعية الثالثة الدور االراضى مدينة   42/ 41قطعة 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها40مناديل بالفئة   - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2120281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اسامة محمد مزهر وشركاه  -م الشركة االهلية للزيوت والشحو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 األسكندرية -قسم اللبان  -شارع الباب االخضر  82

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

االوراق والمطبوعات الخاصه بالشركة النشرات الدوريه المجالت الصحف  - 40الفئة 

ادوات وفرش التلوين وجميع منتجات  40الواردة بالفئه  االدوات والمستلزمات المكتبيه

 40الفئة 
 

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

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين اليابان  -ال تي دي.  توهو كو.،

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  كو ، طوكيو ، اليابان -يوراكوشو ، شيودا  0_0_4

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

األكياس الورقية؛ أكياس الورق المخروطية؛ أكياس ]أظر ، وأكياس[ من  - 40الفئة 

ستيك للتعبئة؛ حاويات ورقية؛ ورق تغليف الطعام؛ أوراق كرتون الورق أو البال

لألطعمة إلى الخارج؛ أكياس مواد البقالة من الورق أو البالستيك؛ وزخرفة الورق 

الخاصة بالمواد الغذائية؛ المناشف من الورق؛ والمادة المطبوعة؛ وورق الرسم؛ 

دفاتر المالحظات، وورق المناديل الورقية؛ والورق؛ واأللبومات؛ والبطاقات؛ و

المالحظات؛ أقالم الرصاص؛ أغطية األقالم؛ ووسائل حمل أقالم الرصاص؛ أقالم 

ايات  الحبر الجا ، وفرشات الكتابة؛ أقالم التلوين؛ آالت شحذ القلم الرصاص؛ محَّ

ايات مطاط؛ مركبات منع تسرب لألغراض الثابتة؛  كهربائية أو غير كهربائية؛ ومحَّ

؛ فرش للمكاتب؛ ووسائل قياس للتلوين؛ أحجار الحبر ]خزانات الحبر[؛ مؤشرات للكتب

ختَّامات؛ ملصقات ]قرطاسية[؛ أعواد تحبير؛ صناديق لألقالم؛ ثقاالت للورق؛ أحبار 

هندية؛ بطاقات االئتمان بدون التشفير المغناطيسي؛ علب الكتابة ]قرطاسية[؛ علب 

ارات ]لوازم مكتبية[؛ ملفات لألوراق؛ لألختام ]أختام[؛ بطاقات العمل؛ حوامل الش

مشابك للورق، أدوات مكتبية، لوازم المكاتب؛ خال  األثاث؛ النوتة الموسيقية 

المطبوعة؛ والتقويمات، والمجالت ]الدوريات[؛ الكتب؛ كتب الرسم أو كتب التلوين؛ 

ذات  واليوميات، والُكتيبات؛ الملصقات؛ الصور الفوتوغرافية ] المطبوعة[؛ وإطارات

مساند للصور الفوتوغرافية؛ الورق المقوي؛ تماثيل صغيرة من الورق المعجن؛ 

صلصال تشكيل؛ شريط مصمغ ]قرطاسية[ لوحات الرسم؛ آالت كاتبة ]كهربائية أو 

غير كهربائية[؛ كرات أرضية؛ طباشير الخياطين؛ مواد التشكيل؛ منشورات مطبوعة؛ 

فر الجلدية؛ أو ميكوجي ]القرعة المقدسة[ حافظات جوازات السفر؛ محافظ جوازات الس

 .40]شرائح مطبوعة من الورق تستخدم لقراءة الطالع[ الواردة في الفئة 
 

1511141العالمة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2128228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مدخل طريق االسكندريه القاهره الصحراوى  -داون تاون 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

وت كر -المنتجات المصنوعه من الورق  -المناديل الورقيه  -المطبوعات  - 40الفئة 

  40ادوات مكتبيه ) عدا االثاث ( وجميع منتجات الفئه  -حفاضات اطفال  -معايده 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2123000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/20/0202 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة متحدة  -بروجيكت مانيجمينت انستيتيوت ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  - 43279بنسيلفانيا  -نيوتاون سكوير  -كامبس بوليفارد  41

 االمريكيه 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

ة المشاريع؛ المنشورات المطبوعة على شكل مجالت في مجال إدار - 40الفئة 

المنشورات المطبوعة على شكل رسائل إخبارية في مجال إدارة المشاريع؛ المنشورات 

المطبوعة على شكل صحف في مجال إدارة المشاريع؛ المنشورات المطبوعة على 

شكل تقارير في مجال إدارة المشاريع؛ المنشورات المطبوعة على شكل أدلة في مجال 

المطبوعة على شكل مواد تعليمية في مجال إدارة إدارة المشاريع؛ المنشورات 

المشاريع؛ المنشورات المطبوعة على شكل كتيبات في مجال إدارة المشاريع؛ 

المنشورات المطبوعة على شكل كتب في مجال إدارة المشاريع؛ المنشورات المطبوعة 

على شكل مجالت في مجال إدارة األعمال؛ المنشورات المطبوعة على شكل رسائل 

إخبارية في مجال إدارة األعمال؛ المنشورات المطبوعة على شكل صحف في مجال 

إدارة األعمال؛ المنشورات المطبوعة على شكل تقارير في مجال إدارة األعمال؛ 

المنشورات المطبوعة على شكل أدلة في مجال إدارة األعمال؛ المنشورات المطبوعة 

ال؛ المنشورات المطبوعة على شكل على شكل مواد تعليمية في مجال إدارة األعم

كتيبات في مجال إدارة األعمال؛ المنشورات المطبوعة على شكل كتب في مجال إدارة 

األعمال؛ المنشورات المطبوعة على شكل مجالت في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ 

المنشورات المطبوعة على شكل رسائل إخبارية في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ 

ات المطبوعة على شكل صحف في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ المنشورات المنشور

المطبوعة على شكل تقارير في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ المنشورات المطبوعة على 

شكل أدلة في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ المنشورات المطبوعة على شكل مواد تعليمية 

رات المطبوعة على شكل كتيبات في مجال في مجال اإلدارة االستراتيجية؛ المنشو

اإلدارة االستراتيجية؛ المنشورات المطبوعة على شكل كتب في مجال اإلدارة 

 االستراتيجية

 ( دون غيرهـــــــــــــا40الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    2142827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/29/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

بروسهان اتوموبيل ناسيونال اس دي ان بي اتش دي_ شركة مساهمة مؤسسة طبقا 

 لقوانين ماليزيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سوبانج  17022غرب شاه عالم إكسبريس ،  9938مركز إكسلنس كومبلكس ، كية ام 

  جايا ، سيالنغور دارول إحسان ، ماليزيا .

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144108 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -ب لالستيراد والتصدير ش م م جلوبال ايجيبت جرو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -عماره مصطفى النحاس  14مشروع  -عمارات مصر للتعمير  -ش االفريقي 94

 القاهره

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع منتجات الفئة  - 40الفئة 
 

اللوان االشتراطات        :      منح حق خاص على ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  - ABDDفاضل فاضل محمد مدكور وشريكة دك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  041. 049المنطقة الصناعية جنوب الرسوم بورسعيد قطعة رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المطبوعات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

131 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149477 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المالئكة لصناعة المنسوجات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف مدينة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي  -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -ادس من اكتوبر جنوب طريق الواحات مدينة الس -لالسكان المرحلة االولي 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

48/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -دار ماجد وشركاه للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الفجاله  -شارع كامل صدقى  2

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

قص و تقطيع و تجهيز ورق تصوير و الكراس و الكشكول و تسطير الورق  - 40الفئة 

  40لفئه رقم الوارده با
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى   CMالتنازل عن الحروف دى ام   -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة اهلية  -مؤسسة مجدى يعقوب المراض وابحاث القلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الزمالك  -الدور االول  -شارع عزيز اباظه  7

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

بالمؤسسة الواردة بالفئة االوراق والمطبوعات والنشرات الدورية الخاصة  - 40الفئة 

 40رقم 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149328 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -اد والتصدير وليد طه عبده ابو الخير/ االلمانية لالستير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -يوليو و الظاهر ملك/ ابو الخير الشرق  09ش  07ِّمكتب بالشقة بالدور الرابع عماره 

 بورسعيد 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المطبوعات الوارده بالفئة رقم  - 40الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فايف ايه للتجارة والتنمية الزراعية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز ومدينة ميت غمر الدقهلية  -ابو خالد  ميت

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المطبوعات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    2141477 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -عطار دوت كوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -البساتين  -شارع مزرعة البط   42

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40رقم  المطبوعات الواردة بالفئة - 40الفئة 
 

تعهد ماك 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

48/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية سورى  -فرد  -محمد محمود طير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهورية العربية السورية -حلب 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المطبوعات الواردة بالفة  - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

01/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 توصية بسيطة -شركة افريكانا للتنمية و االستثمار الزراعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ايتاى  -الدور االرضى ) عقار ملك احمد صبحى عطية منصور منشية الصيرفى 

 البحيرة

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها40جميع منتجات الفئة  - 40الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -النتاج مواد التعبئة والتغليف  وطباعتها نور الشام  -سامر فاروق عداس وشريكه 

 شركة توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه A4بالمنطقة الصناعيه  9/49القطعه رقم 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المطبوعات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -ندى لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ال -اسماء محمد على االبيض 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ  -مركز قلين   -خديجة سالم الدسوقي هالل  -المنشأة الكبرى بملك 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40المطبوعات الوارده بالفئه رقم  - 40الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف واالرقام كال على حدى وعن البيان التجارى اويل -باستخدامها مجمعه 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل لبإسم طا
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40بالفئة رقم جميع المنتجات الواردة  - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية -كريمة محمد محمد طه ابو شال فرد  -هاواوى لتصدير المنتجات الورقية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ى امام مدرسة امام مدرسة ابو يوسف الخاصةابو يوسف قبل 48طريق مطروح ك 

 االسكندرية-قسم الدخيلة -شقة  -االول

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

535153العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142021 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -الدولية للطبع والنشر والتوزيع  -اشر  فاروق وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة  -الفجالة  -شارع السلطان شعبان  9

 40 : المةــــــالعات ـــفئ
 

وال ترد  40الكتب والمطبوعات والمنشورات بانواعها وجميعها واردة بالفئة  - 40الفئة 

 فى فئات اخرى 
 

وغيرها  313359االشتراطات        :      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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى   -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمة -منشيه عبد المنعم رياض   -شبرا الخيمة  

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع منتجات الفئة رقم  - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142324 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

28/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابوزيد السيد ابو زيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوهاج -اوالد نصير مركز سوهاج 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40ة الواردة بالفئة جريدة ورقي - 40الفئة 
 

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 لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140417 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -د على سليم وشريكة/ارت هاوس لالثاث الحديث محمد علي احم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادي الجديدة  -ش النصر  4/28

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40المطبوعات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -العجوزة  -المهندسين   - 42شقة  -الدور الثالث    -ش السودان  921

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 42ش السودان الدور الثالث شقه  921

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 40ئة الف
 

----------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140188 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فردى  -جارة الدخان الصعيدى لصناعة وت  -حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 40الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 40 : المةــــــات العـــئف
 

 40جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 40الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -دير شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية واالستيراد والتص -تامر رجب وشركاه 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -42شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  921 

 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع منتجات الفئة  - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140784 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -بالك جيت للتصدير والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حلوان  -ش الشريف  43عقار  - 07شقه 

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غيرهاد 40مطبوعات الشركه الوارده بالفئة  - 40الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير -تامر رجب وشركاه 

 طهبسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزة الجيزة  42ش السودان  الدور الثالث شقة  921

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 40الفئة 
 

--------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

باندا لصناعة وتجارة االدوات الكهربائية   -شركة محمد عصام شعبان وشريكه 

IALAA  - شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -82أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  40قطعه االرض رقم 

 بورسعيد -الضواحى بورسعيد   0م 4208

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 40جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 40الفئة 
 

تعهد مالك باستخدامها مجمعة  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147228 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن   -شركة بركات -احمد طارق سعد زغلول وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى الثامن  مدنية نصر القاهرة 03

 40 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  40المنتجات الواردة بالفئة   - 40الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2902020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/44/0247 

 :التسجيل إسم طالب
 

فيردي لالستيراد و التصدير و التوكيالت  -اسامة توفيق جرجس ميخائيل وشريكة 

 شركة توصية بسيطة -التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الظاهر , االزبكية ,القاهرة 44زانين بدور المي 0مكتب رقم 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47المنتجات البالستيكية الواردة بالفئة  - 47الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2939024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -شركة الجولف التجارية ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش محمد يوسف سليم  48الدور االرضى  4شقة رقم 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47وصالت البالستيك عموما بالفئه مواسير و - 47الفئة 
 

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

519115



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 

 

 

158 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2939383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسؤليه محدوده  -س مصر ش.ذ.م.م  شركة مارموك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بوادي النطرون  -المنطقه الصناعيه  

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع منتجات الفئة رقم  - 47الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2932724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل إنسوتك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -ضان مدينة العاشر من رم - 90،  94شرق القطعتين  A0المنطقة الصناعية 

 الشرقية  -

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 47جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
 

 RT التنازل عن اكس بى اس فوم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

MOOM كال على حدى
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2932722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل إنسوتك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مدينة العاشر من رمضان  - 90،  94شرق القطعتين  A0المنطقة الصناعية 

 الشرقية  -

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 47جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 47الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها فى 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2933132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/42/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -صناعة تقنية البالستيك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الرسيل ، سلطنة عمان 401، رمز بريدى  428ب رقم  -ص 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع انواع االنابيب ، وانابيب البولى بروبيلين وملحقاتها الواردة بالفئة  - 47الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2124032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/44/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ارة ادوات السباكة( محمد عالم احمد محمد ابراهيم وشركاه )اكوا برايم لتج

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز بيال كفر الشيخ  -ابشان بجوار كوبري عيسي بملك/محمد الشحات العمري 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47جميع منتجات الفئه - 47الفئة 
 

المةالتنازل عن الرسم المصاحب للع -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2122022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/40/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

المتحدة للصناعة والتجارة واالستيراد والتصدير  -عبد الناصر محمد عو  وشركاة 

 شركة توصية بسيطة -)بيتا ثيرم وبيتا وايت( 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -المنطقة التاسعة  -ش مصطفى النحاس  -قصر النحاس  92بلوك  7

 القاهرة

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47مواسير البولى بروبلين و مستلزماتها الواردة بالفئة  - 47الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2120801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

04/24/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نبيل حسن احمد كامل  -كنزى الصناعية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه A4منطقه    m  xقطعه 

 47 : مةالــــــات العـــفئ
 

 47جميع المنتجات البالستيكية بالفئه  - 47الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 47جميع المنتجات الواردة بالفئة )  - 47الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

07/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -شنت لالستثمار الصناعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( 47جميع المنتجات الواردة بالفئة )  - 47الفئة 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -جي كريستال للصناعات البالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة   -بالتوسعات الشماليه وامتدادها   44D -   44 U  رقم  اكتوبر قطعه 0

 الجيزة  -اكتوبر  0مدينه  -الصناعيه  

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47الواح بولى كربوينت بالفئة رقم  - 47الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

  العالمة

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ركت هايديان ديست -فوكسينج رود  - 47نو. -جيو هاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد عازلة للصوت ، مواد عازلة حرارية ، مواد عازلة للرطوبة فى  - 47الفئة 

المبانى ، عوازل ، صو  معدنى )عازل( ، صو  الزجاج للعزل ، اليا  زجاجية 

 47واردة بالفئة للعزل ، لصقات عازلة ، مواد عازلة ، اغلفة مانعة لتسرب الماء ال
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين  -بيجينج 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد عازلة للصوت ، مواد عازلة حرارية ، مواد عازلة للرطوبة فى  - 47الفئة 

المبانى ، عوازل ، صو  معدنى )عازل( ، صو  الزجاج للعزل ، اليا  زجاجية 

 47غلفة مانعة لتسرب الماء الواردة بالفئة للعزل ، لصقات عازلة ، مواد عازلة ، ا
 

تعهد مالك  العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد كومباني  شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيو هاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد عازلة للصوت ، مواد عازلة حرارية ، مواد عازلة للرطوبة فى  - 47الفئة 

، صو  معدنى )عازل( ، صو  الزجاج للعزل ، اليا  زجاجية  المبانى ، عوازل

 47للعزل ، لصقات عازلة ، مواد عازلة ، اغلفة مانعة لتسرب الماء 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140824 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -ا اسماعيل شحاتة اسماعيل حسين النوي لصاحبه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الدور الثالث بعد البدروم و االرضي بالعماره السكنيه المقامة على قطعة  -44الشقه رقم 

ابو  -قريه شبرامنت  -الحرانيه  -المريوطيه  -االرض الكائنة بطريق سقاره  السياجي 

  الجيزه -النمرس 

 47 : المةــــــات العـــفئ
 

 47المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 47الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2011100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/21/0242 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين ديالوير  -ديزني انتربرايزس انك 

 الواليات المتحدة األمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  34204ساوث بوينا فيستا ستريت ، بوربانك ، كاليفورنيا  222

 األمريكية

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

حقائب لجميع أنواع الرياضيات و الحقائب الرياضية و شنط األطفال و  - 48الفئة 

حقائب ظهر و حقائب للشواطئ و حقائب للكتب و علب لبطاقات الهواتف و أكياس 

النقود و أكياس للعمالت النقدية و أكياس للحفاضات و حقائب غليظة و حقائب تربط 

حقائب ظهر و علب مفاتيح و  أسفل الظهر و حقائب للرياضة الجمنازية و شنط يد و

سالسل مفاتيح جلدية و حقائب احمر الشفاه و األمتعة و شارات األمتعة و حقائب للسفر 

القصير و األكياس الحافظة و حقائب الكتب و حقائب التسوق و أكياس كبيرة لحمل 

( 48األشياء و المظالت و شنط الوسط )الحصر( و المحافظ و جميع المنتجات بالفئة )

 ما عدا عصى المشي. في
 

وغيرها 143118العالمة 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2930214 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

02/22/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -صناعة شركة العمر لالستيراد والتصدير وال -سناء صابر وشريكها  

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية ملك/ مجمدى عمر -شبين القناطر  -كفر شبين  

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط  48المنتجات الواردة بالفئة   - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2127027 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

منطقه السى بى سى  34و  32الكائنه فى القطعه  -الدور االول من المبنى االدارى 

 الجيزه  -اكتوبر  0 -الصناعيه 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 48منتجات الفئه  - 48لفئة ا
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2144932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/21/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه صينيه محدوده  -ليمتد  -فاست فاشن )غوانغزهو( كو  

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

غوانغدونغ بروفينس   -غوانغزهو سيتى  -بايون ديستريكت  -يونكسياو رود  34نمبر 

 الصين   - 242129 -

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 -محافظ جيب  -صناديق سفر للثياب  -جلد اصطناعى  -جلود الحيوانات  - 48الفئة 

عصى  -مظالت  -حقائب ال -شرائط جلديه  -زخار  جلديه لالثاث  -محافظ للوثائق 

  48للمشى والوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

42/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه  - ABDDفاضل فاضل محمد مدكور وشريكة دك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  041. 049المنطقة الصناعية جنوب الرسوم بورسعيد قطعة رقم 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 48الفئة 
 

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

511317العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

177 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149471 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المالئكة لصناعة المنسوجات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف مدينة االنتاج االعالمي ( المشروع القومي  -مبني المشغل )مدينة هرم سيتي 

 الجيزة -جنوب طريق الواحات مدينة السادس من اكتوبر  -لالسكان المرحلة االولي 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 48الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فرد  -محمد محمود طير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بية السورية الجمهورية العر -حلب 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 48الفئة 
 

التنازل عن مقطع العالمة شوز على  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى 

حدى 
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149832 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

27/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -ماى شوز لصناعة االحذية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ب / ج العبور  -المنطقه الصناعية  -بلوك صناعات صغيره  409قطعه رقم 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48الفئة رقم جميع المنتجات الواردة ب - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

00/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للمشروعات والتجارة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر  -القاهرة   -شارع رمسيس  92

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع المنتجات الجلدية أحزمة ، حقائب ، محافظ ، و جميع المنتجات الواردة  - 48الفئة 

 .دون غيرها48بالفئة 

 
 

--------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة لطفى للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم مصر  -بشارع عبد العزيز فهمي  447بالدور االرضي بالعقار رقم  4شقة رقم 

 القاهرة  -الجديدة 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 رهادون غي 48جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 48الفئة 
 

------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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140132 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 48الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

40/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -لكوين ايجيبت ليجنت  -شركة سناء صابر وشركاها لالستيراد و التصدير 

 توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز شبين القناطر  -ميدان السكه الحديد  33مول المصطفى  -الدور التاسع علوى 

 القليوبيه 

 48 : المةــــــات العـــفئ
 

 48الشنط الوارده بالفئة   - 48ئة الف
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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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2939979 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

47/20/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش - E.E DME Eكايريول للصناعات ايجي كريت -محمد احمد مفيد وشريكية 

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-القاهره الجديده -الجناح االيسر التجمع الخامس  0شقة  48لمصراوية عماره حي ا9

 القاهره

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها43مواد البناء بكافة انواعها الوارده بالفئة  - 43الفئة 
 

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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    2939388 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

24/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده  -شركة مارموكس مصر ش.ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بوادي النطرون  -المنطقه الصناعيه 

 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43م جميع منتجات الفئه رق - 43الفئة 
 

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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2932722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة مساهمة مصري -الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل ) إنسوتك (ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مدينة العاشر من رمضان  - 90،  94شرق القطعتين  A0المنطقة الصناعية 

 الشرقية  -

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

على حدة RT MOOM  -االشتراطات        :      التنازل عن اكس بى اس فوم 



 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2932720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

03/27/0243 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل إنسوتك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مدينة العاشر من رمضان  - 90 ، 94شرق القطعتين  A0المنطقة الصناعية 

 الشرقية  -

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

 tUL التنازل عن مقطع بلو فوم  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

MOOM على حدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

188 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيو هاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -يجينج ب

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

اني متنقلة غير معدنية بالفئة مب -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

189 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149918 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -سمنت بالط من اال -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

190 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الصين -ليمتد كومباني  شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدنج  - 42ا  

 الصين  -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -لبناء قارية ل

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

191 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيو هاى بالزا  - 0بيلدنج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

192 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    2149929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الصين  -شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين  -ج بيجين

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

تنقلة غير معدنية بالفئة مباني م -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43

 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

193 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -ت بالط من االسمن -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

194 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 د كومباني شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين  -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -د غير معدنية للبناء موا -قارية للبناء 

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

195 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149927 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 الصين -شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيوهاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين  -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

مباني متنقلة غير معدنية بالفئة  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43

 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

196 

 

 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    2149928 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هايديان ديستركت  -فوكسينج رود  - 47نو. -جيو هاى بالزا  - 0بيلدينج  - 42ا  

 الصين   -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائي  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من االسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

معدنية بالفئة مباني متنقلة غير  -مباني غير معدنية  -الواح خشب منشور  -اسمنت مانع 

 دون غيرها 43
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

197 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2149900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

43/22/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة بيجينج نيو بيلدينج ماتيريالز بابليك ليمتد كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-هايديان ديستركت  -فوكسنج رود  - 47نو. -جيوهاى بازا  - 0بيلدنج  - 42ا  

 الصين  -بيجينج 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات  -قار  -غشاء العزل المائى  -جبص  -جبس  -مرمر  -الواح جبسية  - 43الفئة 

 -بالط من اسمنت  -اسمنت  -مواد حرارية  -مواد غير معدنية للبناء  -قارية للبناء 

مبانى متنقلة غير معدنية فئة  -مبانى غير معدنية  -لواح خشب منشور ا -اسمنت مائع 

 دون غيرها 43
 

915531االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

198 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2141449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اية بي دي سى في _ شركة مساهمة طبقا لقوانين دوله المكسيكفيترو اس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، كول . فالى ديل كامبيسترى ، سان بيدرو 122ايه فى . ريكاردو مارجين زوزايا # 

 00002جارزا جارسا ، نويفو ليون ، المكسيك 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

والتشييد ، أي الزجاج المسطح والزجاج المصقول ؛ الزجاج  الزجاج للبناء - 43الفئة 

العاكس والمانع لتسرب الماء والعازل للصوت والمصفح و المقسى والزجاج الواقي 

ضد الرصاص ، كل ذلك لالستخدام في البناء والتشييد؛ الزجاج الزخرفي المقسى وشبه 

دون  43جاج األمان. فئة المقسى لالستخدام في التشييد ؛ الزجاج العازل و الواح ز

 غيرها
 

914133العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

199 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الشركة الوطنية لالسمنت ببنى سويف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زهراء مدينة نصر  -خلف نادي توليب  2البرج رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

571351العالمة مرتبطة مع العالمة  -عن الحروف 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2142902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/20/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة  -الشركة الوطنية لالسمنت ببنى سويف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زهراء مدينة نصر  -خلف نادي توليب  2البرج رقم 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 43الفئة 
 

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

 571351المة مرتبطة مع العالمة الع -عن الحروف 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 - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2140134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

41/27/0202 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك حمادة صبح ابو العنين ابو العنين الفار -الدقهلية  -مركز المنصورة  -شها 

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 43جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 43الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 379 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    2147223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

08/27/0202 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة تضامن   -شركة بركات -احمد طارق سعد زغلول وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى الثامن  مدنية نصر القاهرة 03

 43 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 43المنتجات الواردة بالفئة   - 43الفئة 
 


