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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠١٣١٦٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٣/٢٠٠٠ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة  -شارب كابوشیكي كایشا (وتتاجر ایضا باسم شارب كوربوریشن )  
 یابانیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الیابان -اكا _ شي كیو _ أوز -شو _ ابینو  -ناجاكي  ٢٢ - ٢٢
 ١ : المةــــــات العـــفئ

 

الكیماویات التي تستعمل فى الصناعة واألبحاث العلمیة والتصویر والزراعة  - ١الفئة 
المواد الكیماویة   -وفالحة البساتین وغرس الغابات والراتنجات الطبیعیة والصناعیة 

والمستحضرات  -اد سقي المعادن مواد إطفاء الحریق  مو -لصناعة البالستیك واألسمدة 
 -مواد الدباغة  -الكیماویة  الخاصة  باللحام المواد الكیماویة الخاصة بحفظ األغذیة 

المواد الالصقة التي تستخدم في الصناعة والمنتجات الكیمائیة  التى تستخدم فى االت 
 دون غیرھا  ١وجمیعھا تقع بالفئة  -الصناعة  واالت الفاكس 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٥٠٠٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٧/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة تأسست وقائمة  طبقا لقوانین سویسرا -كالریانت ایھ جى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 سویسرا ٤١٣٢ -میوتینز  -روثیو ستریث  ٦١

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات الكیمیائیة المستخدمة في األغراض الصناعیة وھذة المنتجات واردة  - ١الفئة 
 ١بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١١٦٣٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٣/١٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة أمریكیة -آبوت البوراتوریز 
 :وانــــــــــــــــــعنال

 
 ٦٠٠٦٤آبوت بارك رود ، آبوت بارك ،ایلینوى ، الوالیات المتحدة األمریكیة  ١٠٠

 ،الوالیات المتحدة األمریكیة 
 ١ : المةــــــات العـــفئ

 

مواد التحكم وسوائل المعایرة لألدوات التشخیصیة الطبیة ؛ مواد التحكم  - ١الفئة 
وات المخبریة المستخدمة في الفحوصات و/أو التحالیل وسوائل المعایرة لألد

التشخیصیة المخبریة؛ الكواشف الكیماویة للتشخیصات و/أو التحالیل الطبیة؛ الكواشف 
لالستخدام المخبري؛ مشرعات (جدائل) الحمض النووي دي ان ایھ؛ مسابر الحمض 

لبیولوجیة؛ انزیمات النووي؛ المواد المستخدمة الستخراج الحمض النووي من العینات ا
البولیمیراز والدارئات المستخدمة في مجال التكنولوجیا الحیویة؛ المواد الكیماویة 

المستخدمة في تحلیل وتعریف تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة و/أو 
المواد الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/او مسببات المرض؛ المركبات والكواشف 

تحلیل وتعریف تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة و/أو المستخدمة في 
المواد الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/او مسببات المرض؛ األدوات التشخیصیة المكونة 

من كواشف ومواد مقایسة لتعریف تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة 
و مسببات المرض؛ المستحضرات و/أو المواد الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/ا

التشخیصیة لتحلیل وتعریف تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة و/أو 
المواد الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/او مسببات المرض؛ أدوات التحكم باستخراج 

الحمض النووي دي ان ایھ؛ أدوات التحكم باستخراج الحمض النووي الریبي ار ان ایھ؛ 
ت كشف امتزاجات وتحیزات الدراسات الرصدیة؛ محالیل المعایرة؛ أدوات تحضیر أدوا

 دون غیرھا ١العینات للبحوث المخبریة. والواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١١٩٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/١٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ركة مساھمة أمریكیةش -آبوت البوراتوریز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
،  ٦٠٠٦٤آبوت بارك رود ،آبوت بارك ، ایلینوى ، الوالیات المتحدة األمریكیة ، ١٠٠

 الوالیات المتحدة األمریكیة 
 ١ : المةــــــات العـــفئ

 

مستحضرات التحكم وسوائل المعایرة ألدوات التشخیص الطبي؛ مستحضرات  - ١الفئة 
التحكم وسوائل المعایرة ألدوات المختبرات المستخدمة في التشخیص و/ أو الفحص 

/أو التحلیل الطبي؛ \و/أو التحلیل داخل المختبرات؛ الكواشف الكیمیائیة للتشخیص و
الكواشف لالستخدامات المخبریة؛ جزیئات التشكیل في الحمض النووي؛ أدوات 

بریة للحمض النووي؛ المواد المستخدمة الحصول على المعلومات التشخیصیة أو المخ
الستخراج الحمض النووي من العینات البیولوجیة؛ أنزیمات تحفیز تشكیل الحمض 

النووي ومواد التحیید المستخدمة في مجال التكنولوجیا الحیویة؛ المواد الكیمیائیة 
مواد المستخدمة في تحلیل وتحدید تسلسالت الحمض النووي، األحماض النوویة و/أو ال
الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/أو مسببات األمراض؛ المركبات والمواد الكاشفة 

الستخدامھا في تحلیل وتحدید تسلسالت الحمض النووي، األحماض النوویة و/أو المواد 
الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/أو مسببات األمراض؛ أطقم تشخیصیة تشتمل على 

تحدید تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة الكواشف والمقاییس لتحلیل و
و/أو المواد الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/أو مسببات األمراض؛ مستحضرات 

التشخیص لتحلیل وتحدید تسلسالت الحمض النووي و/أو األحماض النوویة و/أو المواد 
اج الحمض الجینیة و/أو العوامل المعدیة و/أو مسببات األمراض؛ ضوابط استخر

النووي؛ ضوابط استخراج الحمض النووي الریبي؛ الضوابط السلبیة؛ محالیل المعایرة 
 دون غیرھا ١؛ مستلزمات تحضیر العینات للبحوث المخبریة الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٥٩٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/٠٣/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة متروماركت للتجارة والتوزیع 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -االھرام  -شارع العریش ١

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١جمیع منتجات الفئة  - ١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٦٩٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة اسبانیة -شركة ادییغو ایر مانوس اس ایھ  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 كورتي دي ھیرفا / أسبانیا ٥٠٤١٠ - ٥٩٠٠سترا فنلسیا كم 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١بالفئة  االسمدة الزراعیة و البذور الزراعیة الواردة - ١الفئة 
 

التنازل عن الرسم  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
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 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٦٩٣٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مة اسبانیة شركة مساھ -شركة ادییغو ایر مانوس اس ایھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 كورتي دي ھیرفا / أسبانیا ٥٠٤١٠ - ٥٩٠٠سترا فنلسیا كم 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١االسمدة الزراعیة الواردة بالفئة  - ١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٠٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة فارما كیور للكیماویات واالدویة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -أكتوبر  ٦ - ١١الحى  ١٢عماره  ٣شقھ  

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١المخصبات الزراعیھ والمبیدات الوارده بالفئھ  - ١الفئة 
 

التنازل عن البیان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى وعن مقاطع العالمة كال على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٥٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة    -الشركة المصریة السعودیة لتصنیع االسمدة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى  -شارع االتوستراد  -امتداد عمارات االمل  ٩٩برج 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١مخصبات زراعیة الواردة بالفئة  -أسمدة زراعیة   - ١الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
٣٤٤٠٦٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -البیانات المصاحبة للعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٥٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة    -الشركة المصریة السعودیة لتصنیع االسمدة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -المعادى  -شارع االتوستراد  -امتداد االمل  ٩٩برج 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١مخصبات زراعیة الواردة بالفئة  -مدة زراعیة أس - ١الفئة 
 

التنازل عن االرقام  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٤٤٠٦٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -وعن الحروف وعن البیان التجارى كال على حدة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنھ
 

    ٠٣٦٢٩١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة تاسست وقائمة   -شركة اى . أى . دو بونت دى نیمورز آند كومبانى 
 الوالیات المتحدة االمریكیة  -طبقا لقوانین والیة دیالویر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالیات  ١٩٨٠٥شیستنت ران بالزا, ویلمنجتون دیالویر   -ود سنتر  ر ٩٧٤
 المتحدة االمریكیة

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكیمیائیة المستخدمة فى الزراعھ والبستنة وزراعھ الغابات المواد  - ١الفئة 
 ١المساعدة اسمده تعدیالت التربھ جینات بذور االنتاج الزراعى بالفئة 
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٩١٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة تاسست وقائمة   -شركة اى . أى . دو بونت دى نیمورز آند كومبانى 
 الوالیات المتحدة االمریكیة   -طبقا لقوانین والیة دیالویر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالیات  ١٩٨٠٥شیستنت ران بالزا, ویلمنجتون دیالویر   -سنتر  رود  ٩٧٤
 المتحدة االمریكیة

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الكیمیائیة المستخدمة فى الزراعھ والبستنة وزراعھ الغابات المواد  - ١الفئة 
 ١نتاج الزراعى بالفئة المساعدة اسمده تعدیالت التربھ جینات بذور اال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -فھمیوم للتجارة والتنمیة الصناعیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ةالقاھر -م الجدیدة  -ش الثورة  ١٠٥

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١الكیماویات بالفئة  - ١الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -لو  ( ش ذ م م )  مركز اللو
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

الكیماویات المستخدمة فى الصناعة والبحث العلمى والتصویر الفوتوغرافى ،   - ١الفئة 
وزراعة الغابات ، راتنج اصطناعى غیر معالج ، بالستیك  وكذلك في الزراعة والبستنة

غیر معالج ، اسمدة ، مركبات اخماد النیران ، مستحضرات سقى ولحام المعادن ، مواد 
 كیمیائیة لحفظ المواد الغذائیة ، مواد دباغة ، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة .
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٣٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفة طبقا لقوانین المانیا  -بایر اكتنجیز لشافت  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المانیا   -لیفركوزین  ٥١٣٧٣اللي  -كاسیر ویلیھیلم 

 ١ : المةــــــات العـــفئ
 

المستخدمة فى الزراعة والبستنة والغابات مستحضرات  المواد الكیمیائیة - ١الفئة 
منظمات النمو جینات البذور لالنتاج الزراعى  ١معالجة البذور المدرجة فى الفئة رقم 

 ١االسمدة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنھا طلب رقم
 

    ٠٢٨١٣٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فرد  -ایما كوول  -رفعت عبد البدیع عبد العلیم على 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ملك عبد العلیم عبد البدیع  عبد العلیم -بندر بلبیس  -شارع خلف الشونة  

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢غراء الصق بالفئة  - ٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٠٧٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٩/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -بیور للدھانات  -شركاه محمد الھادى محمود احمد حموده و
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنطقة الصناعیة  -فدان  ٢٥٠منطقة  ١٥٦قطعة رقم  -بدر  

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٢جمیع منتجات الفئة رقم ( - ٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٠٧٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٩/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -بیور للدھانات  -محمد الھادى محمود احمد حموده وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنطقة الصناعیة  -فدان  ٢٥٠منطقة  ١٥٦قطعة رقم  -بدر  

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٢جمیع منتجات الفئة رقم ( - ٢الفئة 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤١١٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٠/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -كیرمینا جروب للدھانات ومواد البناء ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -لعرب الجدیدة مدینة برج ا -المجاورة الرابعة  - ١شقة  ٤٣عمارة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

الدھانات الورنیش الالكیھ المواد التى تستخدم لوقایة المعادن من الصدا مواد  - ٢الفئة 
دون  ٢تنر البویات معاجین الدھان وجمیع منتجات الفئھ  ٢الصباغھ المواد الملونھ بالفئھ 

 غیرھا
 

التنازل عن كلمتى  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
كال على حدى  ٥٠٠ ART SEALER   ٥٠٠ارت وسیلر ورقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٦٧٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -)  المصریھ االوروبیة للدھانات (ش م م
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الشرقیھ -مدینھ العاشرمن رمضان  ٦المنطقھ الصناعیھ جنوب  غرب أ ٤١٥قطعھ 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢دھانات دیكوریھ مائیھ الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدة  colorsالتنازل عن كلرز  -االشتراطات        :      
٣٢٣٤٩٦



یةجھاز تنمیة التجارة الداخل  
 
 
 

21 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧٨٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٢/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البویات  -محمد وعمرو  فاروق محمد حسین وشركاه 
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز  -فاروق محمد حسین  -بملك  -خارج الزمام العكرشة  -ابو زعبل البلد البلد 
 القلیوبیة -الخانكة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٢جمیع منتجات الفئة رقم ( - ٢الفئة 
 

زل عن البیان التنا -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٢٨٣٧٣٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٢٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

فرد  -ھیلثى واى  -المؤسسة المصریة االیطالیة  -منیع عبد الرحمن محمد درویش 
 مصرى الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزة -أكتوبر  ٦مدینة  - ١٠وحدة  -سنتر كنوز النیل  - ٤الحى 
 ٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢البویات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ون غیرھاد ٢البویات والدھانات وكل ماجاء بالفئة  - ٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) شركة مساھمة مصریة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 منوفیة ال -م. السادات -ج المنطقة الصناعیة الرابعھ ١٢٢قطعة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢البویات والدھانات وجمیع منتجات الفئة  - ٢الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -حبار (بریموكات ) ش م م إیكات للدھانات واال
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢الدھانات والبویات وجمیع منتجات الفئة  - ٢الفئة 
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 ات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالم

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنھا 
 

    ٠٣٦٤٦٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -إیكات للدھانات واالحبار (بریموكات ) ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المنوفیة  -مدینة السادات  -المنطقة الصناعیة الرابعھ  -ج ١٢٢قطعة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢الدھانات والبویات وجمیع منتجات الفئة   - ٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عیل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٠٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 الطارق للسیارات  ش م م شركة مساھمة مصریة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر ,مصر ٦ - ٤٤الي  ٣٤مول مجمع العرب وحدة من رم  -میدان جھینة 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

طالءات لحمایة االسطح ضد الرطوبة و التآكل و الملوثات و غیرھا من   - ٢الفئة 
الظروف المحیطة , الدھانات و الورنیش و طالءات اللك, مواد الوقایة من الصدأ و 

لخشب من التلف ,مواد التلوین , أصباغ ,راتنج طبیعیة ,معادن في شكل مواد حفظ ا
 دون غیرھا ٢رقائق او مسحوق فئة 

 
كال على حدى A Gالتنازل عن ایة جى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٦٩ 
 : خــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٢ : المةــــــات العـــفئ
 

ن الصدأ ومواد حفظ الدھانات والورنیش والورنیش الالكیة ، مواد الوقایة م - ٢الفئة 
الخشب من التلف ، مواد التلوین ، مواد تثبیت االلوان ، راتنج طبیعى خام ، معادن في 

 شكل رقائق ومسحوق لالستخدام في الدھان والتزیین والطباعة والفن 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا المل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٧٥٠٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠١/٢٠١٤ 
 :التسجیل م طالبإس

 

فرد مصرى  -ایس كوزماتیكس لالستیراد والتصدیر  -رامى مجدى فھمى الشربینى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ٤٦رقم الشقة  - ٣رقم الطابق  -جوھر القائد  ٣٦رقم العقار  -الجمالیة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣الواردة بالفئة مستحضرات التجمیل والعطور  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٩٠٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١١/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

فرد مصرى  -ایس كوزماتیكس لالستیراد والتصدیر  -رامى مجدى فھمى الشربینى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ٤٦شقة  - ٣رقم الطابق  -جوھر القائد  ٣٦رقم العقار  -الجمالیة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣جمیع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

٢٩٧٥٠٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعی

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٨٨٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٥/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة   -جال فارما    -حسین حسانین حسان وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بالدور األول  م العیسوى ٣شارع العروبة شارع 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 -ي غسل وكى المالبس مستحضرات تبییض االقمشة ومواد أخرى تستعمل ف - ٣الفئة 
 -زیوت عطریة  -عطور  -صابون  -مستحضرات تنظیف وصقل وجلى وكشط 

 ٣منظفات اسنان بالفئة  -غسول ( لوشن ) للشعر  -مستحضرات تجمیل 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٣٦٩٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٩/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -مدار جروب مصر للكیماویات ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
المنطقة الصناعیة  ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (

 ةاالسكندری -برج العرب  -الرابعة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ماعدا الصابون ومستحضرات التجمیل ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٤٥٠٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١٠/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 تأسست وقائمة طبق لقوانین المغرب -شركة محدودة عامة  -فولي فاشون اس ایھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 زنقة جبل طارق فیال تزارین عین الذئاب الدار البیضاء المغرب

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازالة الوان االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي  - ٣الفئة 
 -العطور  -انواع الصابون  -ط مستحضرات تنظیف وصقل وجلي وكش -المالبس 

منظفات اسنان وجمیع  -مستحضرات تجمنیل ولوسیومات الشعر  -الویوت العطریة 
 دون غیرھا ٣المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

كال على حدى M Wاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٦٢٠٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١١/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة توصیة  -باك تك السادس من اكتوبر -شركة حسن محمد حسن عاكف وشریكھ 
 بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جیزة -اكتوبر  ٦ - ٤٨١ - ٤٧٥ - ٤٧٣امتداد الصناعیة الثالثة القطعة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

المنادیل المعطرة والمبللة ومنادیل ورقیة مشربة بغسوالت لوشن تجمیلیة  - ٣الفئة 
 ٣بالفئة 

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

في الوضع العادى  tissuesو منادیل  whiteوایت 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٦٩٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٢/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة    --رویال كوزماتیك  ش م م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
القطع المخصصة من المنطقة الصناعیة ارقام من  -المنطقة الصناعیة جنوب بور سعید 

القطع الواقع قبلى القطعة  ٢٠٩الى  ١٩٥ومن  ١٩٤الى  ١٨٠ومن  ١٧١الى  ١٦٦
 والشوارع المحصورة بین جمیع القطع  ١٦١

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

العطور ومستحضرات التجمیل ومستحضرات العنایة بالشعر والصابون  - ٣الفئة 
 ٣والمنظفات ومعجون االسنان ومعجون الحالقة والشامبو وجمیع منتجات الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٠٣٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة بیرامیدز للتجمیل  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -م العبور    -المنطقة الصناعیة   ٢٢٠٠٨بلوك  ٤العقار الكائن رقم 

 ٣ : المةــــــعات الـــفئ
 

مستحضرات العنایة بالشعر كریمات شعر زیوت شعر شامیو معاجین اسنان  - ٣الفئة 
 دون غیرھا  ٣معاجین حالقة مستحضرات تجمیل عطور وجمیع منتجات الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٠٣٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل البإسم ط

 

 شركة مساھمة -شركة بیرامیدز للتجمیل 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة العبور  -المنطقة الصناعیة   ٢٢٠٠٨بلوك  ١٤العقار الكائن رقم 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 مستحضرات العنایة بالشعر كریمات شعر زیوت شعر شامبو معاجین اسنان - ٣الفئة 
 دون غیرھا ٣معاجین حالقة مستحضرات تجمیل عطور وجمیع منتجات الفئة 
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 ماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والن

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٤٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 طھبسی

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  -  ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ععادة الطبالتعدیل أو النشر أو إ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٧١١٣ 
 :خ ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٦/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن تأسست وقائمة طبقا لقوانین الھند -ماجا ھیلث كیر دیفیجن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ١١٠٠٠١ -نیو دلھى ’ كونوت بالس ’ مارینا اركاد ’ میزانین فلور ’  ٥٩ -جى 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

ابون لوسیون كریمات أنواع الشامبو مسحوق التلك مستحضرات تجمیل ص - ٣الفئة 
رذاذ للجسم مزیالت الرائحة كریمات للترطیب مواد عطریة حنة زیوت عطریة  ھذة 

 دون غیرھا ٣المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن مقاطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
ن الحروف كال على حدة وعن الرسم فى مجملھاالعالمة وع
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٩٢٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٨/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -دیباج للصناعھ والتجارة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٨ة ج شق ٣٩عمارة  ٥٤العاشر من رمضان مجاورة 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣المنادیل المبللھ الواردة بالفئھ  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنھ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١١٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -ایس كوزماتیك لالستیراد والتصدیر   -رامى مجدى فھمى الشربینى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوھر القائد  ٣٦رقم  -الجمالیة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣مستحضرات التجمیل الوارد بالفئة  - ٣الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان  - ٢٦٧٠١٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١١٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -لالستیراد والتصدیر  -ایس كوزماتیك  -رامى مجدى فھمى الشربینى 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جوھر القائد  ٣٦رقم  -الجمالیة 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون ةغیرھا ٣مستحضرات التجمیل الوارد بالفئة  - ٣الفئة 
 

 Beautyالتنازل عن البیان التجارى بیوتى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٩٠٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٣/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -الشركة العربیة للكیماویات والعطور واالدویة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الزیتون  -شارع سلیم االول  ٦٤

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 -حنة  -زیت شعر  -كریمات للشعر و البشرة و الجسم  -مستحضرات تجمیل  - ٣الفئة 
 )٣مستحضرات ازالة الشعر منظفات و جمیع منتجات الفئة ( -صابون 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٨٩٠٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٣/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -الشركة العربیة للكیماویات والعطور واالدویة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الزیتون  -شارع سلیم االول  ٦٤

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 -حنة  -زیت شعر  -كریمات للشعر و البشرة و الجسم  -مستحضرات تجمیل  - ٣الفئة 
 )٣مستحضرات ازالة الشعر منظفات و جمیع منتجات الفئة ( -صابون 
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 لتجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنھا ط
 

    ٠٣٦٢٢٩٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -الحسن لتجارة مستحضرات التجمیل   -محمد حسن محمد حجازى 
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -كز دمیاط  مر -ملك / السید ابو المعاطى على الالوندى  -شارع الدمام  -عزبة البرج  
 دمیاط

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣مستحضرات التجمیل الوارده بالفئھ    - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عو النشر أو إعادة الطبالتعدیل أ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 
 

 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٦٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ة طبقا لقوانین والیة فلوریدا  شركة متحدة تاسست وقائم -كریتیف بیوتى ھولدنج انك 
 الوالیات المتحدة االمریكیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات المتحدة  - ٣٣١٧٥میامى فلوریدا  -ایھ فى اى  ١٣٤اس دابلیو  ٣٢٤١
 االمریكیة

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

یر طبیة للعنایة كریمات و غسوالت غیر طبیة للعنایة بالبشرة اغراض غ - ٣الفئة 
 ٣لوشن  بالفئة  -بالبشرة كریمات للجسم غسوالت للجسم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٢١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -فرد  -المؤسسة المصریة االیطالیة  ھیلثى واى  -منیع عبد الرحمن محمد درویش 
 رى الجنسیة مص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكتوبر ٦مدینة  -  ١٠وحدة  -سنتر كنوز النیل  - ٤الحى 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنظفات الصناعیة الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -فرد  -المؤسسة المصریة االیطالیة  ھیلثى واى  -منیع عبد الحمن محمد درویش 
 مصرى الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أكتوبر ٦مدینة  - ١٠وحدة  -سنتر كنوز النیل  - ٤الحى 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣ة الواردة بالفئة المنظفات الصناعی  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

فرد  -ھیلثى واى  -المؤسسة المصریة االیطالیة  -منیع عبد الرحمن محمد درویش 
 مصرى الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزة -أكتوبر  ٦مدینة  - ١٠وحدة  -سنتر كنوز النیل  - ٤الحى 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣جمیع المنظفات الصناعیة الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

٣٦٣٩٢٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣دد ع

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٠٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -ھبھ محمد مدحت منیر القیسى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة   -الكوربة    -ش سیتى  ٥

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٢٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -توزیع كیور لالستیراد والتصدیر والتجارة وال -محمد ابراھیم عبد العزیز احمد على  
 فرد مصرى الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم المنشیة االسكندریة - ٤٠٩ش النصر الدور الرابع شقة  ٢٣
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣مستحضرات التجمیل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 ة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجرید

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٣٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري   -فردى   -المؤسسة العربیة لصناعة الصابون  -وائل على مصطفى على 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك سعید دسوقى احمد -القلیوبیة  -مركز القناطر الخیریة  -كفر علیم 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ) دون غیرھا ٣صابون توالیت الوارد بالفئة ( - ٣ئة الف
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أومنھ بالنقل أو النسخ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٤٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري   -فردى  -المؤسسة العربیة لصناعة الصابون  -وائل على مصطفى على 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك سعید دسوقى احمد -القلیوبیة  -مركز القناطر الخیریة  -كفر علیم 
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ) ٣صابون توالیت الوارد بالفئة ( - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :یلالتسج إسم طالب

 

 -كیور لالستیراد والتصدیر والتجارة والتوزیع  -محمد ابراھیم عبد العزیز احمد على 
 فرد مصرى الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم المنشیة االسكندریة  - ٤٠٩ش النصر الدور الرابع شقة  ٢٣
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣فئة مستحضرات التجمیل الواردة بال - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین   -١٥شقھ  -لدور الثالث ا -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 الصناعیة جریدة العالمات التجاریة والنماذج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري   -فردى   -لطفى لالستیراد والتصدیر   -اشرف احمد لطفى محمد رجب 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لى محمد مركز میت الحلوج عمارة مكة خلف المستشفى العام بملك ابراھیم المتو
 دقھلیة  -دكرنس 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣مستحضرات التجمیل بالفئة  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالطب التعدیل أو النشر أو إعادة منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٣٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -یراد والتصدیر شھره للتجاره والتوكیالت واالست -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  -١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣ت الواردة بالفئة جمیع المنتجا - ٣الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنھ بالن ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین الصین -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، نورزرن تارتورى  ٦ -ار  دى فلور  ، بلوك بى ، بیلدینج بى  ٣ - ٣٠١بى 

ھایدیان دستركت  -زیزیاكو رود  ٦٦زونجوانكون دونغشنغ ،  تكنولوجى بارك  ، رقم 
 ، بكین ، الصین

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

زیوت  -حضرات تنظیفمست -مواد سحج (سنفرة)  -مستحضرات صقل  - ٣الفئة 
بخور  -مستحضرات للغسیل والكى -منظفات اسنان -مستحضرات تجمیل -عطریة

مواد حافظة  -شمع صقل-مستحضرات تعطیر الجو -مستحضرات تجمیل للحیوانات 
 -سوائل لتنظیف زجاج السیارات-مستحضرات ازالة الصدأ -للجلد المدبوغ( ملمعات ) 

 دون غیرھا ٣محالیل جلى بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة امریكیة قائمة مؤسسة وفق قوانین والیة  -شركة جونسون اند جونسون 
 نیوجیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الوالیات  ٠٨٩٣٣یك ، نیوجیرسى ون جونسون اند جونسون بالزا ، نیو برونزو
 المتحدة االمریكیة 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات غیر طبیة للعنایة بالبشرة وبخاصة غسوالت (لوشن)  - ٣الفئة 
ومستحضرات ترطیب للبشرة والوجة مستحضرات لتنظیف البشرة والوجة 

ل ولبادات قطنیة مستحضرات لتقشیر الجسم غسول للجسم وصابون للجسم منادی
لتنظیف البشرة مستحضرات منشطة للبشرة وكریمات وجل وغسوالت (لوشن) للبشرة 

مستحضرات لترطیب الجسم مستحضرات لتنظیف الجسم مستحضرات منشطة 
مستحضرات قابضة خالصات عطریة سیروم لتحت العین مستحضرات الضفاء 

لمقاومة ظھور عالمات تقدم  اللمعان لتحت العین والزالة السواد تحت العین كریمات
العمر جل لمقاومة ظھور عالمات تقدم العمر غسوالت (لوشن) وعالجات لمقاومة 

ظھور عالمات تقدم العمر مستحضرات للوقایة من الشمس عالجات ومستحضرات 
للوقایة من الشمس عالجات ومستحضرات لحب الشباب غیر طبیة منادیل مبللة 

واحدة منادیل الزالة المكیاج مستحضرات تقشیر رغوات بمنظفات للبشرة تستعمل لمرة 
اقنعة للوجة وبخاصة اقنعة من الطین اقنعة من الورق واقنعة من الورق واقنعة من 

 دون غیرھا ٣الھالم المائى بالفئة رقم 
 

٣١٧٦٧٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنھا طلب
 

    ٠٣٦٦٦٧٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 االمارات العربیة المتحدة -دبى  -مركز اللولو( ش ذ م م ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

حضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكى المالبس ، مست - ٣الفئة 
مستحضرات تنظیف وصقل وجلى وكشط ، صابون غیر طبى ، عطور ، زیوت 

عطریة ، مستحضرات تجمیل غیر طبیة ، غسول (لوشن) للشعر غیر طبى ، منظفات 
 ٣اسنان غیر طبیة .الفئة 

 
--------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه  -العجوزه  -سین المھند - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ٣الفئة 
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 ریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -االستیراد والتصدیر شھره للتجاره والتوكیالت و -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان   ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــت العاـــفئ

 

  ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ توصیھ -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٣ : المةــــــات العـــفئ

 

  ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -حازم بسیونى وشریكة مولفیرا للتصدیر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر   -من احمد فخرى  -ش كامل الحارونى   ١٤

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئھ رقم  - ٣الفئة 
 

راطات        :      التنازل عن رسم النجوم االشت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٢٠١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -امیمو انفیستمینت ھولدینجز ( بى تى واى ) لیمیتد  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 , جنوب افریقیا ٢٠٩٠, براملي فیو   ٧دوربان روود , یونیت  ٢

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبییض االقمشة و مواد اخري تستعمل في غسل و كي المالبس ,  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظیف و صقل و جلي و كشط صابون و عطور و زیوت عطریة و 

لشعر منظفات أسنان و جمیع ھذه المنتجات مستحضرات تجمیل و غسول (لوشن ) ل
 وال ترد ضمن فئات اخري ٣واردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٢٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ةشركة توصیة بسیط -شركة لیفین  -شركة محمد محمود لیمونى ابراھیم وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة  -اللبان  -ش الدكتور عبد المنعم الشرقاوى  ٢٨

 ٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٣جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تبطة العالمة مر -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٤٩٧٢مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٦٠٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/١٢/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -ایكسون موبیل للزیوت والشحوم 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
قسم الرمل  -طریق الحریة عمارة الجوھرة  ٦٠١بالدور الثالث بالعقار  ٣٠٢الشقة رقم 

 االسكندریة  -
 ٤ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٤جمیع منتجات الفئھ  - ٤الفئة 
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 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٢٩٨٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٣/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة یابانیة قائمة ومؤلفة طبقا لقوانین الیابان -دنسو كوربوریشن  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بریف _ الیابان -ایشي  -سیتي  -شو _ كاریا  -_ شوا  ١-١

 ٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 -وقود-شحوم الكربنة  -كربونات-اضافات غیر كیمیائیة الى وقود المحركات   - ٤الفئة 
وقود محركات  بالفئة  -زیت تزلیق -شحم تزلیق-مزلقات  -ناعىزیت ص -شحم صناعى

 دون غیرھا ٤
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال    -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢
 ٤ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٤جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ٤الفئة 
 

وفى الوضع العادى كال على حدى   ZEاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف زد اى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 االمارات العربیة المتحدة -دبى  -مركز اللولو( ش ذ م م ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 حدةدولة االمارات العربیة المت  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٤ : المةــــــات العـــفئ
 

زیوت وشحوم صناعیة ، مزلقات ، مركبات امتصاص ، وترطیب وتثبیت  - ٤الفئة 
الغبار ، وقود (بما فى ذلك وقود المحركات) ، مواد اضاءة ، شموع وفتائل لالضاءة 

 ٤الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨١٤٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فردى  -مصریة الجنسیة   -سمیة عبد الغنى صالح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة . -مصر القدیمة  -الروضة  -شارع المقیاس  ٢٧

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥ردة بالفئة جمیع المنتجات الوا - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢١٥١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٨/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تأسست وقائمة شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركھ ورلد واید سایرس . ال تى دى 
 الوالیات المتحدة االمریكیة -طبقا لقوانین والیة كالیفورنیا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الوالیات المتحده االمریكیھ -بالن سیتى ، اوھایو 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥منى مجفف الوارد بالفئھ  - ٥الفئة 
 

نازل عن الحروف كال على حدةالت -االشتراطات        :      
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٦٩٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٢/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -رویال كوزماتیك ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
من المنطقة الصناعیة  ارقام القطع المخصصة  -المنطقة الصناعیة جنوب بور سعید 

) القطع الواقع قبلى ٢٠٩الى  ١٩٥ومن  ١٩٤الى  ١٨٠ومن  ١٧١الى  ١٦٦(من 
 والشوارع المحصورة بین جمیع القطع  ١٦١القطعة 

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥البلسم فقط  لالغراض الطبیة بالفئھ  - ٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٨٥٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -صیدلیة العزبى  -أحمد عصام راغب العزبى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -شارع احمد تیسیر  ١

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دلیة وبیطریة مستحضرات  صحیة لغایات طبیة مواد حمیھ مستحضرات  صی - ٥الفئة 
معدة لالستعمال الطبي واغذیة للرضع واالطفال لصقات ومواد ضماد مواد حشو 
االسنان وشمع طب االسنان مطھرات مستحضرات البادة الحشرات  والحیوانات 

 ٥الضارة مبیدات فطریات  ومبیدان اعشاب بالفئة رقم 
 

التنازل عن مقطعى  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة        االشتراطات        :
العالمة كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٣٦٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٢/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة الفاكیور لألدویة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
أ ٥٢- ٥٠ - ٤٨- ٤٦ - ٤٥ -ب ٤٤ -أ٤٤قطع اراضى ارقام  -المنطقة الصناعیة الثالثة 

 ب بمدینة بدر  ٥٢ -
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥األدویة الواردد بالفئة  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤١٠٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/١٠/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین والیة   -ذى بروكتیر اند جامبل كومبنى  
 اوھایو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات المتحده -٤٥٢٠٢یو والیھ اوھا-وان بروكتیر اند جامبل بالزا ،سینسیناتى 
 االمریكیھ

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

سراویل مصنوعھ من الورق و/او السیلیلوز  -حفاضات وحیده االستعمال  - ٥الفئة 
 ٥بالفئة 

 
٢٧٦٧٣٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٩٤٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٣/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -سابسا للصناعات البالستیكیة والسدادات المعدنیة  -یوسف طلعت عطوان و شركاه 
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -المنطقة الصناعیة الرابعة مدینة بدر  ٣٧القطعة 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩١٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد   -سافیمیكس  -لى عثمان  بركات السعید ع
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -حلوان  -المعصرة البلد  -ش احمد بخیت  ٢٠

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥مكمالت غذائیة الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩١٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -بركات السعید على عثمان    سافیمیكس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -حلوان  -المعصرة البلد  -ش احمد بخیت  ٢٠

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٥مكمالت غذائیة الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -على حدة  nutritionالتنازل عن نیوتریشن  -االشتراطات        :      
٣٤٧٦٤٧رقم 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٧٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصریة الجنسیة  -فرد  -سسة المصریة للتجارة المؤ -وفاء زكریا احمد عشماوى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -البساتین  -دار السالم  -شارع احمد الصیفى  ٢٣

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٥حفاضات لكبار السن بالفئة رقم (  - ٥الفئة 
 

الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٨١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -محمد احمد عبد الغفار سالمھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٥شقھ  -  ٢مدخل  - ١٥بلوك  -مساكن الخبراء الروس  ١ -التبین 

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥حفاضات كبار السن الوارده بالفئھ   - ٥الفئة 
 

التنازل عن البیان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
التجارى والرسم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠١٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -شركة ثریا عبد الجلیل عبد القادر وشركاھا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
منشیة الصیرفي طریق االسكندریة القاھرة الزراعي بملك / احمد صبحي عطیھ 

 البحیره -مركز ایتاي البارود  -منصور 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٩٦٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة غیر محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -یو  سي  -ایر الند   -جیلیاد سینسیس 
 لندا ایر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ایرلندا -ایھ دي ایھ بیرنس اند تیكنولوجى بارك كاریجثوھیل كوكورك  
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٥مستحضرات صیدالنیة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢١١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة ( ایفا فارما ) شركة مساھمة مصریة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  -الھرم -كفر الجبل  -سلطان سابقا متفرع من ش ترعة المنصوریة  -ش السادات  ١٧٦

 محافظة الجیزة 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥جمیع منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 
 

------------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢١٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة ( ایفا فارما )شركة مساھمة مصریة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  -الھرم -كفر الجبل  -سلطان سابقا متفرع من ش ترعة المنصوریة  -ش السادات  ١٧٦

 محافظة الجیزة 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥جمیع منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنھا طل
 

    ٠٣٦٢٩١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة تاسست وقائمة   -شركة اى . أى . دو بونت دى نیمورز آند كومبانى 
 الوالیات المتحدة االمریكیة   -طبقا لقوانین والیة دیالویر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالیات المتحدة  ١٩٨٠٥شیستنت ران بالزا, ویلمنجتون دیالویر   سنتر  رود  ٩٧٤
 االمریكیة

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المبیدات اغراض اباده الحشرات مبیدات الفطریات مبیدات االعشاب ومبیدات  - ٥الفئة 
 ٥الحشرات بالفئة 
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 ات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالم

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٩١٥ 
 خ :ــــــــــــــــــیبتار

 

٢٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة تاسست وقائمة   -شركة اى . أى . دو بونت دى نیمورز آند كومبانى 
 الوالیات المتحدة االمریكیة   -طبقا لقوانین والیة دیالویر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الوالیات المتحدة  ١٩٨٠٥ن دیالویر  سنتر  رود  شیستنت ران بالزا, ویلمنجتو ٩٧٤
 االمریكیة

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المبیدات اغراض اباده الحشرات مبیدات الفطریات مبیدات االعشاب ومبیدات  - ٥الفئة 
 ٥الحشرات بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عیل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٥٣٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة فرنسیة  -سانوفى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 فرنسا -باریس   ٧٥٠٠٨رو ال بواتى  ٥٤

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصیدالنیة للوقایة من وعالج امراض القلب واالوعیة الدمویة  - ٥الفئة 
 ھا دون غیر ٥الواردة بالفئة 

 
٧٠٦٣٢١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  EDGشركة المجموعة المصریة لتجارة االدویة  
 :انوــــــــــــــــــالعن

 
 الغربیة -منطقة االستاد  -منطقة االبراھیمیة  -طنطا ش الوفاء

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا  ٥تصنیع االدویة وكل ماجاء بالفئة  - ٥الفئة 
 

فى  E G Dالتنازل عن الحروف اى جى دى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
الوضع العادى على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا المل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٠٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة وفقا قوانین والیة نیوجیرسي -جونسون آند جونسون  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، الوالیات  ٠٨٩٣٣سى ون جونسون آند جونسون بالزا ، نیو برونزویك ،نیوجیر

 المتحدة االمریكیة   
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٥موانع تسرب جراحیة من اللیفین بالفئة  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقیة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

----:         االشتراطات     
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 ةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعی

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٣٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة بشركاء متضامنین مؤلفة طبقا لقوانین المانیا  -میرك ك ج أ أ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المانیا -ات دارمست ٦٤٢٩٣ -د  -فرانكفورت ستراس  ٢٥٠

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٥المستحضرات الصیدالنیة لالستخدام فى مجال علم االورام بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

١٣٠٤٣٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 االمارات العربیة المتحدة -دبى  -مركز اللولو( ش ذ م م ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٥ : المةــــــات العـــفئ
 

لغایات طبیة ،  مستحضرات صیدالنیة وطبیة وبیطریة ، مستحضرات صحیة - ٥الفئة 
أغذیة ومواد حمیة معدة لالستعمال الطبى او البیطرى ، اغذیة للرضع واالطفال ، 

مكمالت غذائیة للبشر والحیوانات ، لصقات ومواد ضماد ، مواد حشو االسنان ، وشمع 
طب االسنان ، مطھرات ، مستحضرات البادة الھوام والحشرات الضارة ، مبیدات 

 دون غیرھا ٥ب الضارة .الفئة فطریات ومبیدات االعشا
 

--االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانین والیة دیالویر -فایزر انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  - ١٠٠١٧نیویورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  ٢٣٥

 االمریكیة 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

مستحضرات صیدلیة وطبیة وبیطریة ومستحضرات صحیة لغایات طبیة  - ٥الفئة 
واغذیة ومواد حمیھ معدة لالستعمال الطبى او البیطرى واغذیة للرضع واالطفال 

ة لالستخدام البشرى او الحیوانى ولصقات ةمواد تضمید ومواد حشو ومكمالت حمی
االسنان وشمع طب االسنان ومطھرات ومستحضرات البادة الحشرات والحیوانات 

 ٥الضارة ومبیدات فطریات ومبیدات اعشاب بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانین والیة دیالویر -فایزر انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  - ١٠٠١٧نیویورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  ٢٣٥

 االمریكیة 
 ٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٥ئة مستحضرات صیدالنیة بالف - ٥الفئة 
 

---------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٧٨٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠١/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فردى -بورسلینا لالدوات الصحیة -الدسوقى طة محمد غراب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دمیاط  ٥-٤-٣-٢القطعة ارقام -المنطقة الصناعیة -ط دمیاط الجدیدة ٦

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦جمیع منتجات الفئة  - ٦الفئة 
 

فى الوضع العادى  E G Hالتنازل عن الحروف -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٢٦٤٨١٠مع العالمة العالمة مرتبطة  -كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٨٧٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠٣/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -اوالد حسن سلیمان للمسبوكات الحدیدیة وغیر الحدیدیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر الجیزة ٦ة مدین ١٢الحي  ٣مجتورة  ٣٦عمارة  ٦شقة 

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦المنتجات المعدنیة الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٩٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :تسجیلال إسم طالب

 

 شركة اسبانیا  -الومینویز كورتیزو ، إس . أیھ . یو   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اسبانیا -بادرون (ایھ كورونا)  ١٥٩١٠ان  -ال جى . اكستراموندى ، اس 

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

انى معدنیة ، مواد بناء معدنیة ، قطع معدنیة مشكلة ،ابواب ونوافذ معدنیة ، مب - ٦الفئة 
 ٦منصات معدنیة مصنعة مسبقا بالفئة 

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

١٣١٣٧٠٠العالمة رقم 
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 ماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والن

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل طالبإسم 

 

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ  
 شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدینھ -الحي السابع  -حي الزھور    ١١الدور  ٣شقھ  -أ شارع حنین ابن اسحاق ٢
 القاھره-نصر 

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦ة الفئ
 

التنازل عن الحرفین كال على حدة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ععادة الطبالتعدیل أو النشر أو إ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 أدھم زكى محمد الملط
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -اول السالم  -حوض سمعان القبلى  ٣٢

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦جمیع منتجات الفئة  - ٦الفئة 
 

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

على حدة وفى الوضع العادى  vفى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 مة العال

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -الدولیھ لصھر المعادن  -رأفت قطب شفیق 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 حلوان  -مدینھ بدر  -المنطقھ الصناعیھ الثانیھ  - ٦٢قطعھ رقم 

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا   ٦المعادن الوارده بالفئھ  - ٦الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیان التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنھ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 االمارات العربیة المتحدة -دبى  -)  مركز اللولو( ش ذ م م
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غیر نفیسة وكل خلیط منھا ، معادن خام ، مواد معدنیة للبناء  - ٦الفئة 
واسالك غیر كھربائیة من معادن غیر  واالنشاءات ، مبانى متنقلة معدنیة ، كیبالت

نفیسة ، خردوات معدنیة صغیرة ، حاویات معدنیة للتخزین او النقل ، خزائن حفظ 
 دون غیرھا ٦الوثائق واالشیاء الثمینة .الفئة 

 
----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٨٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الموسكى  -العتبة  -بالرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٦جمیع منتجات الفئة  - ٦الفئة 
 

:      منح حق خاص على االلوان   االشتراطات     
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٣٧٨٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠٦/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصري الجنسیة    -مكتب مان للمصاعد    -محمد صالح عبد الحمید عبد العزیز غیث 
 فرد -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور االول فوق االرضى منتجع العال القاھرة ١١شقة  ٣١٩٥یفة قطعة رقم الخل
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 جمیع انواع المصاعد وتركیبھا وتوریدھا - ٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٧٢٣٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٩/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤلفة وقائمة وفقا -شركة العربى للتجارة والصناعة ش م م  
 لقوانین جمھوریة مصر العربیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ة مصر العربیة جمھوری -القاھرة  -قسم الجمالیة  -شارع جوھر القائد ١٢
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

وصالت  –المحركات (عدا محركات العربات  –اآلالت وعدد اآلالت   - ٧الفئة 
وســـــــیور اآلالت (عدا الخاصة بالعربات) اآلالت و األدوات الزراعـــــــــــــیة 

طرد  المضارب، أجھزة-جھازان الفریخ، و بوجھ خاص: –الكــــــــــبیرة 
األتربة،الغساالت الكھربائیة،غساالت المالبس الكھربائیة،الغســاالت التي تـعمـل بوضع 

قطعة من النـقود،غساالت األطباق،المجففات،ماكینات الخیاطة،المكانــس الكھربائیة، 
أكیاس المكانس الكھربائیة،إكسسوارات المكانس الكھربائیة لـنــثــــر العطور و 

ب الكھربائیة، الخالطات الكھـــــــربائیة لالســــــــــــتخدام المطھرات، المضار
المــــــنزلي، فتاحات العلب الكھربائیة، عصارات الفواكھ الكھربائیة لالستخدام 

المنزلي، السكاكین الكھربائیة، أجھزة تلمیع األحذیة الكھربائیة، األجھزة 
بات، األجھزة الكھــرومیكانیـكیة  الكھــرومیكانیـكیة  لتحضیر المشــــــــــــــرو

لتحضــــــیر المأكوالت، األجھزة الكھربائیة لتحضیر المأكوالت، ماكینات الطحن، 
ماكینات التریكو، األجھزة الكھربائیة  لغســــــــــــــیل الســــــــجاد بالشامبو، مكـینـات 

جھزة الروبوت (اإلنسان طحن البن غیر الیدویة، ماكینات التــقــشــیر، العصارات، أ
اآللي)، أجھزة التغلیف، الساللم الكھربائیة، محركات المراكب، ماكینات الحفر، 

مكـــثــفـــات  الھواء، أجھزة ضغط الھواء للتبرید، ماكینات الضغط، مولدات التیار، 
النتـائــج، ماكینات الطرد المركزیة، مضخات أجھزة التدفئة، أجھزة الطبع، أجھزة 

 .٧بیر لماكینات الطبع، وجمیع ھذه المنتجات واردة بالفئة التح
 

العالمة مرتبطة   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
١٨٠١٤٩بالعالمة 
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 لتجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٦٥٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/١١/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة طبقا لقوانین والیة  -دونالدسین كومبانى ، انك 
 مینیسوتا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - ٠١٢٩٩ - ٥٥٤٤٠ویست نینتیفورث ستریت ، مینیابولیس ، مینسوتا  ١٤٠٠
 الوالیات المتحدة االمریكیة

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

فالتر وملحقات لألغراض الصناعیة؛ فالتر لآلالت و/أو المحركات و/أو   - ٧فئة ال
الماتورات؛ فالتر الھواء؛ فالتر الوقود؛ فالتر زیوت التشحیم؛ فالتر المبرد؛ أجھزة 

تنقیة المبرد، الفالترالھیدرولیكیة الصناعیة؛ الفواصل؛ فواصل الطرد المركزي الزالة 
الزیت؛ فالتر الغبار؛ جوامع الغبار وفواصل -صل الھواءالجسیمات من السوائل؛ فوا

الغبار الستخدامھا في الصناعة؛ كمامات وكواتم الصوت لمحركات االحتراق الداخلي؛ 
فالتر للغازات الستخدامھا في محركات االحتراق الداخلي؛ حظنات و رؤوس الفالتر 

قبات الضغط كونھا كونھا اجزاء من لآلالت و/أو المحركات و/أو الماتورات؛ مرا
 ٧اجزاء من االالت؛ الضواغط أو المكابس؛ المولدات و جمیعھا ضمن منتجات الفئة 

 دون غیرھا .
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عو النشر أو إعادة الطبالتعدیل أ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٤٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -ت واالستیراد والتصدیر شھره للتجاره والتوكیال -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - ٧الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٦٤٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٦/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - ٧الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٧٤٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 سیطة شركة توصیة ب -األسعد جروب للتجارة والصناعة  -رامى عماد فھمى وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القلیوبیة -قلیوب  -مدخل أبو سنھ  -الطریق البطئ أمام البلبیسى 

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا  ٧فالتر السیارات بجمیع انواعھا الوارده بالفئھ  - ٧الفئة 
 

حة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموض
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٠١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -لثالث الدور ا  -ش السودان  ٣٠٤
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣دد ع

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٣٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -جاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر شھره للت -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

115 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنھا
 

    ٠٣٦٥٥٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش كوریا -بوسكو دایو كوربوریشن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 سول جمھوریة كوریا -جونغ جو  -رو  -تونغیل  ١٠

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

للطوارئ ماكینات تحمیل للحفارات ماكینات حفارات رافعات مولدات طاقھ  - ٧الفئة 
تحمیل بدوالیب مراكز تشغیل الى محركات دیزل (ماعدا تلك للمركیات )محركات 

 دون غیرھا ٧دیزل للسفن او الطائرات محركات غاز للسفن بالفئة 
 

٦٧١١٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجرید

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنھا طلب
 

    ٠٣٦٥٦٢١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مجموعة توداى لالستیراد والتصدیر وتصنیع  -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ  
 شركة توصیة بسیطة  -المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -عین شمس  -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٧ : المةــــــالعات ـــفئ

 

 ٧الماكینات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة كال على حده 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أومنھ بالنقل أو النسخ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٩٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد   -األمین للتوریدات الصناعیھ  -د حسانین محمد امین محمد محمو
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقیھ -العاشر من رمضان  A٦جنوب غرب  ٤٢٨القطعھ رقم 
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع انواع الفالتر االت ومكابس ترشیح االت وعدد الیھ بالفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 مة العال

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة توصیة   -ارابتك تریدنج كوربوریشن   -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ  
 بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -دینة نصر م  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٧جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  ZEاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف زد اى  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -ارابتك تریدنج كوربوریشن  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٧لواردة بالفئة رقم جمیع المنتجات ا - ٧الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین الصین -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، نورزرن تارتورى  ٦ -فلور  ، بلوك بى ، بیلدینج بى ار  دى  ٣ - ٣٠١بى 

ھایدیان دستركت  -زیزیاكو رود  ٦٦زونجوانكون دونغشنغ ،  تكنولوجى بارك  ، رقم 
 ، بكین ، الصین

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

رافعات  نقالة (   -االت دھان  -االت تجمیع الدراجات الھوائیة  -اجھزة سحق  - ٧الفئة 
اسطوانات للمحركات  -اجھزة تحویل الوقود لمرحكات االحتراق الداخلى  -)  االت

محاور  -مضخات( االت )  -صمامات ( اجزاء االت )   -مولدات كھربائیة  -والمكائن 
االت طالء  -مكابس للمكائن  -مقتصدات وقود للمحركات والمكائن  -دوالیب االالت 

عدد تحمل بالید بخالف  -صقل او التلمیع بالشمع  االت  واجھزة كھربائیة لل -بالكھرباء 
 دون غیرھا ٧التى تدار یدویا بالفئة 
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 الصناعیة جریدة العالمات التجاریة والنماذج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٧ : المةــــــات العـــفئ
 

االت وعدد الیة ، محركات ومكائن (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ،  - ٧الفئة 
قارنات الیة وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منھا للمركبات البریة) ، معدات زراعیة 

 ما یدار بالید ، اجھزة تفقیس البیض ، ماكینات بیع الیة . عدا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالطب التعدیل أو النشر أو إعادة منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -براند شیرد سیرفیسز ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
،  ٣٠١٥٢، كینیساو ، جورجیا ١ -كوب انترناشیونال درایف ، سویت ایھ  ١٣٢٥

 الوالیات المتحدة االمریكیة
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

االت رافعات لالنشاءات منصات نقل رافعة لرفع االشخاص والبضائع  - ٧الفئة 
ترانھا مصاعد رافعات انظمة تسلق الصوارى متكونة من منصات عمل رافعة یتم اق

بصوارى عامودیة من المعدن احادیة او ثنائیة او متعددة انظمة میكانیكیة لرفع الطواقم 
لالستخدام فى انشاء وصیانة واصالح المبانى وھى متكونة من ارجوحات الیة وكراسى 

رفع ورافعات ارتكاز سلكیة رافعات للسقاالت منصات عمل مزودة بمعدات رفع 
 ٧ات تحدیدا منصات عمل للرفع او الصعود الواردة بالفئة عامودیة بما فى ذلك المحرك

 دون غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -براند شیرد سیرفیسز ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، ٣٠١٥٢، كینیساو ، جورجیا ١ -كوب انترناشیونال درایف ، سویت ایھ  ١٣٢٥

 الوالیات المتحدة االمریكیة
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

االت رافعات لالنشاءات منصات نقل رافعة لرفع االشخاص والبضائع   - ٧الفئة 
یتم اقترانھا  مصاعد رافعات انظمة تسلق الصوارى متكونة من منصات عمل رافعة

بصوارى عامودیة من المعدن احادیة او ثنائیة او متعددة انظمة میكانیكیة لرفع الطواقم 
لالستخدام فى انشاء وصیانة واصالح المبانى وھى متكونة من ارجوحات الیة وكراسى 

رفع ورافعات ارتكاز سلكیة رافعات للسقاالت منصات عمل مزودة بمعدات رفع 
 ٧المحركات تحدیدا منصات عمل للرفع او الصعود الواردة بالفئة  عامودیة بما فى ذلك

 دون غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنھ بالن ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٨١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ى فرد مصر -القصاص لالستیراد والتصدیر  -عبد المنعم السعید عبد المنعم القصاص 
 الجنسیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنشأة الكبرى بملك / شفعات ابو الفتوح مصطفى مركز قلین كفر الشیخ
 ٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٧فالتر السیارات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

نماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بال -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧٠٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -فرد  -الدكتور لالستیراد والتصدیر والتوریدات  -عاصم سعید سلیمان عبد الصمد 
 مصري الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القلیوبیة   -مركز القناطر الخیریة  -باسوس  -ائىة الدور الثالث شارع المدرسة االبتد٣ 
 ٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٨جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤١٠٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -لورد للتجارة والصناعة ش. م. م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مصر  -بورسعید  -حى شرق  -شارع صفیة زغلول  ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكینات الحالقة  - ٨الفئة 
 -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذه المنتجات  -قطع الغیار  -المخصصة للحالقة 

 ٨ادوات القطع والسكاكین بالفئة  -االدوات الیدویة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  ٦١٤٤٩العالمة رقم 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

127 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٠٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -سانشى جابان لتجارة االدوات الكھربائیة  ش م م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -سكى المو -    ٥محل رقم  -میدان االوبرا   ١

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٨جمیع منتجات الفئة  - ٨الفئة 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
الحروف في الوضع العادى
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 ریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مركز اللولو (ش ذ م م )
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب : 

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

عدد وادوات یدویة (تدار بالید) ، ادوات قطع (الشوك والسكاكین والمالعق) ،  - ٨الفئة 
 دون غیرھا ٨حة بیضاء ، امواس حالقة . الواردة بالفئة اسل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -لورد للتجارة والصناعة  -ال سلیمان وشركاة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بور سعید -بورسعید  -حى الشرق  -ع صفیة زغلول شار ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكینات الحالقة  - ٨الفئة 
 -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذة المنتجات  -قطع الغیار  -المخصصة للحالقة 

 )٨والسكاكین بالفئة (ادوات القطع  -االدوات الیدویة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -لورد للتجارة والصناعة  -ال سلیمان وشركاة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بور سعید  -الشرق بورسعید  -شارع صفیة زغلول  ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكینات الحالقة  - ٨الفئة 
 -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذة المنتجات  -قطع الغیار  -المخصصة للحالقة 

 )٨ادوات القطع والسكاكین بالفئة ( -االدوات الیدویة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٤٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -لورد للتجارة والصناعة  -ال سلیمان وشركاة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بور سعید -الشرق بورسعید  -شارع صفیة زغلول  ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكینات الحالقة  - ٨الفئة 
 -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذة المنتجات  -قطع الغیار  -المخصصة للحالقة 

 )٨ادوات القطع والسكاكین بالفئة ( -االدوات الیدویة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -لورد للتجارة والصناعة  -ال سلیمان وشركاة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 بورسعید  -الشرق بور سعید  -شارع صفیة زغلول  ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -ة شفرات وماكینات الحالق - ٨الفئة 
 -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذة المنتجات  -قطع الغیار  -المخصصة للحالقة 

 )٨ادوات القطع والسكاكین بالفئة ( -االدوات الیدویة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧١٠٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة لورد للتجارة و الصناعة ش م م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الشرق بور سعید  -ش صفیة زغلول  ١٢

 ٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صنادیق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات و ماكینات الحالقة  - ٨الفئة 
االدوات  -العدد  -االحتیاجات الالزمة لھذه المنتجات  -قطع غیار  -لمخصصة للحالقة ا

 ٨ادوات القطع و السكاكین بالفئة  -الیدویة 
 

٣٦٧٠٤٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٢٥٦٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠١/٢٠٠٩ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة فریش الیكتریك لالجھزة المنزلیة  ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 --شرق  ٢أ ٧/ ٦القطعة رقم  A٢المنطقة الصناعیة   -مدینة العاشر من رمضان 

 محافظة الشرقیة 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

وغیرھا ٧٣٤٢٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨٩١٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٥/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ةشركة مساھمة مصری  -بافاریا مصر  ش م م   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االزبكیة  -شارع نجیب الریحانى ٩

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٩طفایات الحریق بالفئة  - ٩الفئة 
 

٢٥٤٦٨٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٦٦٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/١٢/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة-فرد  -احمد حمدى ابو ھشیمھ عبد العزیز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ب ش كلیوباترا مصر الجدیده القاھره ١٤

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩جمیع المنتجات الوارده بالفئھ - ٩الفئة 
 

التنازل عن حدید المصریین كال على حدى -منح حق خاص على االلوان       االشتراطات        :
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٦٦٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/١٢/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فرد  -احمد حمدى ابو ھشیمھ عبد العزیز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ب ش كلیوباترا مصر الجدیده القاھره ١٤

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٢٦٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠٣/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة وفقا  -ام بي سي اى بي منطقة حرة ذ.م.م
 لقوانین االمارات العربیة المتحدة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مبنى ام بي سي ، الطابق الخامس ، مدینة دبي لالعالم ، االمارات العربیة المتحدة 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

االجھزة واالدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة واجھزة وادوات التصویر  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسینمائي واجھزة واالدوات البصریة وادوات قیاس الوزن والقیاس 
واالشارة والمراقبة (االشراف) واالنقاذ والتعلیم ،اجھزة وادوات لوصل او فتح او 

و تنظیم او التحكم فى الطاقة الكھربائیة ، اجھزة تسجیل او ارسال او تحویل او تكثیف ا
نسخ الصوت او الصور ،حامالت بیانات مغناطیسیة ،اقراص تسجیل ، اقراص مدمجة 

، اقراص فیدیو رقمیة متعددة االستعماالت ، وسائط تسجیل رقمیة اخرى ، آلیات 
ت حاسبھ ، معدات واجھزة كمبیوتر لالجھزة التى تعمل بالنقد ، آالت تسجیل النقد ، اال

لمعالجة البیانات ، برمجیات كمبیوتر ،اجھزة اخماد النیران ، اجھزة تسلیة تستعمل مع 
اجھزة او شاشات عرض خارجیة ،جمیع برامج وبرمجیات الكمبیوتر بغض النظر عن 
وسائط التسجیل او وسائل البث اى برمجیات مسجلة على وسائط مغناطیسیة او مفرغھ 
من شبكات كمبیوتر بعیدة ، رسوم متحركة ، اجھزة لاللعاب معده لالستخدام مع اجھزة 

او شاشات عرض خاریجة ، العاب كمبیوتر ، اقراص وبرامج وبرمجیات العاب 
كمبیوتر ، اشرطة كاسیت اللعاب الكمبیوتر ، خراطیش العاب الكمبیوتر ، برامج 

قابلة للتنزیل ) برامج كمبیوتر مسجلھ للكمبیوتر ، برامج كمبیوتر (برمجیات 
للتلفزیونات التفاعلیة و/او لاللعاب التفاعلیة و/او للمسابقات ،برمجیات كمبیوتر مسجلة 
، برامج العاب قابلھ لللتنزیل ، ملفات صور قابلة للتنزیل ، ملفات موسیقي قابلھ للتنزیل 

عاب االلكترونیة ، ، نغمات رنین للتنزیل للھواتف المتحركة ، برامج وبرمجیات االل
برمجیات االلعاب االلكترونیة للھواتف المتحركة ، برمجیات االلعاب االلكترونیة 

لالجھزة الالسلكیة ، برمجیات االلعاب االلكترونیة لالجھزة االلكترونیة المحمولة ، 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

برمجیات االلعاب االلكترونیة ، برمجیاتااللعاب ، برامج العاب الكمبیوتر التفاعلیة ، 
مج العاب الكمبیوتر متعددة الوسائط التفاعلیھ ، العاب الفیدیو المبرمجة (برمجیات) برا

اشرطة كاست اللعاب الفیدیو ، برامج العاب الفیدیو ،برمجیات العاب الفیدیو الواردة 
 دون غیرھا ٩بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٤٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٤/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دسین العجوزه الجیزهالمھن ١٥ش السودان الدور الثالث شقھ  ٣٠٤
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٩جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - ٩الفئة 
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٢٦٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/١١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

قانون الشركات لوالیة شركة مساھمة مؤسسة طبقا ل - GOOgle INC-جوجل انك  
 دیالویر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات المتحدة  - ٩٤٠٤٣كالیفورنیا  -ماونتین فیو  -امفیثیتر باركواى  ١٦٠٠
 االمریكیة

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

البرامج التى تمكن من تنزیل ونشر واظھار وعرض والتأشیر على والتدوین (  - ٩الفئة 
ات ) والمشاركة او خالف ذلك تقدیم الوسائط االلكترونیة او المعلومات عبر / من المدون

دون  ٩خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت اخرى الواردة بالفئة 
 غیرھا

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

Go
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٤٠٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/١٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -محمود فوزى و شركاه ( الكوثر الخلیج مصر ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اھرةمدینة نصر الق -الدور االول محمد حسن بدران المنطقة السادسة م . نصر اول  ١٠

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 -خزائن الكترونیة و مصفحة  -مكن كاشیر  -مكن عد نقدیة  -معدات بنكیة  - ٩الفئة 
مكن فرز العملة المعدنیة و جمیع المنتجات الواردة  -معدات تخریم و تغلیف النقود 

 دون غیرھا ٩بالفئة 
 

 -حلول بنكیة متكاملة  -التنازل عن اى بانكر  -ن االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوا
كال على حدى i Banking Solutions -توتال بانكنج سلیوشنز 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٧٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ةشركة محدودة المسئولی -سانریو كمبانى ، لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو ، طوكیو  -أوساكى ، شیناجاوا  ١-٦-١

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

أجھزة و أدوات علمیھ ومالحیة و مساحیة و أجھزة و أدوات التصویر   - ٩الفئة 
س الفوتوغرافي و السینمائي و األجھزة و األدوات البصریھ و األجھزة و األدوات لقیا

الوزن و لألشارة و للفحص ( مراقبة ) و االنقاذ و التعلیمیھ ، أجھزة و أدوات لوصل أو 
فتح أو تحویل أو تكثیف أو تنظیم أو التحكم في الطاقة الكھربائیة ، أجھزة تسجیل أو 
إرسال أو نسخ الصوت أو الصور ، حوامل بیانات مغناطیسیة و أقراص تسجیل ، 

رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة ، آالت البیع  أقراص مدمجة ، أقراص فیدیو
اآللیھ و الماكینات الخاصھ باألجھز التى تعمل بالعمالت المعدنیة ، أجھزة تسجیل الدفع 

النقدى ، آالت حاسبة ، معدات و كمبیوترات لمعالجھ البیانات ، برامج كمبیوتر ، أجھزة 
سمعیھ البصریھ ، البطاریات ، صنادیق أطفاء الحریق  ، عدادات ، أجھزة التدریس ال

البطاریات ، شواحن البطاریات مناظیر ثمائیھ و اآلالت الحاسبة ، الكامیرات ، 
الكامیرات  السینماتوجرافیھ  و األجزاء و اللوازم الخاصھ بھا ، عدسات الكامیرات ، 

ارات ، أجھزة قیاس السعھ ، الرسم المتحركھ ، مشغالت شرائط الكاسیت ، سالسل النظ
أفالم  تصویر سینماتوغرافیة ( معرضھ للضوء ) أجھزة تسجیل الزمن ، مشغالت 

االقراص المضغوطھ ، األقراص المضغوطھ ( الصوت و الفیدیو ) أقراص مضغوطة 
( الستراجاع البیانات فقط ) برامج تشغیل الكمبیوتر و تسجیلھا ، برامج الكمبیوتر  

ھزة كمبیوتر ، طابعات لإلستخدام مع الكمبیوتر ، برمجیات الكمبیوتر ( المسجلھ ) أج
العدسات الالصقة ، أوعیھ للعدسات الالصقھ ، أجھزة معالجھ البیانات ، مقابیس خاصھ  

بتفصیل المالبس ، أجراس كھربائیة لألبواب ، أجھزة ترجمھ الیكترونیة للجیب ، 
، أجھزة أضاءة طفایات الحریق ، أفالم معرضھ للضوء ، أدوات إنذار ضد الحریق 

وماضھ ، أطارات لشرائح الصور الفوتوغرافیة ، أجھزة تنظیم الحرارة ، صنادیق 
الموسیقى ، عدسات بصریة ، موازین للرسائل ، أحزمة األنقاذ ، عوامات االنقاذ ، 

سترات إنقاذ  ، طواقات أنقاذ ،أقفال ، أقفال و مفاتیح كھربائیة ، وسائط بیانات 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

فرة مغناطیسیھ ، تشفیرات مغناطیسیھ ، مغناطیس ، نظارات مغناطیسیھ ، كروت مش
معظمة (مكبرة) ، أجھزة و أدوات و مواد للقیاس ، المیكروفون ، میكروسكوب ( 

مجاھر ) إشارات النیون ، أجھزة الكمبیوتر الصغیرة (النوتبوك)، األقالم الكھربائیة ، 
سبھ للجیب ، أجھزة عرض اسطوانات الفونوغراف ، أجھزة نسخ المستندات ، آالت حا

، شاشات عرض ، أجھزة الرادیو ، مشغالت التسجیل ، أجھزة التحكم عن بعد ، 
المساطر ( كأدوت للقیاس ) ، موازین ، البطاقات الذكیھ [بطاقات الدوائر المتكاملة] ، 
كواشف الدخان ، قوابس و مأخذ و أدوات توصیل آخرى ، أجھزة تسجیل الصوت ، 

وت  ، أجھزة نسخ الصوت ، أجھزة نقل الصوت ، علب للنظارات أقراص تسجیل الص
، أطارات للنظارات  ، زجاج النظارات ، نظارات ، نظارات شمسیھ ، مفاتیح كھربائیھ 

، قوابس و مأخذ كھربائیة وموصالت أخرى [موصالت كھربائیة] أشرطة تسجیل ؛ 
سلكیھ ؛ تیلسكوبات ، مسجالت ، أجھزة ھواتف (تلیفونات) و أجھزة إستقبال وإرسال 

تلیفزیونات ؛ أجھزة التلیفزیون ، أدوات تحدید درجة الحرارة ، تجھیزات كھربائیة لمنع 
السرقھ  ، مقیاس الحرارة ( ترمومتر ) ، منظمات الحرارة ( ترموستات )  ، الفیدیو 
ت كاسیت ، خراطیش (لفافات) ألعاب  الفیدیو  ، تسجیل الفیدیو ، شرائط الفیدیو ، شاشا

الفیدیو ، مسجالت الفیدیو ،  معالجات الكلمات ، أقراص الفیدیو المدمجة ؛ و أقراص 
الفیدیو الرقمیة متعددة الجوانب ، أقراص الفیدیو المدمجة ؛ و أقراص الفیدیو الرقمیة 

متعددة الجوانب ، أجھزة الصوت و الصورة ذات معدات الغناء ، أدوات تعلیق و حمل 
ئط الصوت و الفیدیو كاسیت و األقراص مدمجة و أقراص الحقائب  الخاصھ بشرا

اللیزر و أقراص الفیدیو أقراص الفیدیو الرقمیة متعددة الجوانب ، وسادات الفارة ، 
التلیفونات  و التلیفونات الالسلكیة و التلیفونات المحمولة و أجزائھا و اللوازم الخاصھ  

ا ، البیجر و اإلجزاء و اللوازم الخاصة بما سبق  ، علب التلیفونات المحمولھ أو تعلیبھ
بما سبق ، علب البیجر أو تعلیبھا ، الحقائب و األغطیة و األوعیھ و الحوامل و العالقات 

الخاصھ بالتلیفون المحمول و البیجر ، سماعات الرأس  ، سماعات األذن ، سماعات 
محمول  ، محدد األذن و المیكروفونات ، سماعات التحدث لإلستعمال مع التلیفون ال

للمكالمات التلیفونات و التلیفونات المحمولھ و البیجر ، األجندة االلیكترونیة ، أجراس 
تنبیھ الیكترونیة  ، قارئات شیفرات األعمدة ، البارومیتر ، طنانات ، طنانات كھربائیة ؛ 

ة وحدات المعالجھ المركزیھ ( بروسیسور) ، الشرائح  ( الدوائر المتكاملة ) ، أجھز
تسجیل الزمن كرونوجراف ، لوحات مفاتیح الكمبیوتر ، شرائح الذاكرة  ، أدوات 

الكمبیوتر الطرفیھ ، قارنات صوتیھ ، قارنات ( معدة لمعالجة  البیانات ) وسائط بیانات 
بصریھ ، أقراص بصریة ، أقراص مغناطیسیھ ، أجھزة للغواصیین ، أقنعة للغواصین ، 

ت إلیكترونیة ، أقالم إلیكترونیة ( كوحدات عرض بدالت الغطس ، لوحات مفكرا
بصریة ) ، خیوط النظارات ،  أدوات تحتوى على عدسات عینیھ ، واقیات للعیون ، 

آالت الفاكس ، فالتر ( للتصویر الفوتوغرافى ) ، أقراص مرنھ ، شرائط تنظیف وحدة 
كاملة ، أجھزة قراءة الشرائط ( للتسجیل ) أجھزة قیاس رطوبھ الجو ، الدوائر المت

االتصال الداخلى ، أجھزة بینیھ ( ألجھزة الكمبیوتر ) ، ماكینات كتابھ الفواتیر ، أغطیة 
عدسات ، وحدات شرائط مغناطیسیة ( ألجھزة الكمبیوتر ) ، شرائط مغناطیسیة ، 

مالعق قیاس  ، بندوالت إیقاع ، المعالجات الدقیقة ، المودم ، ماكینات عد و فرز النقود 
شاشات ( كوحدة من وحدات الكمبیوتر ) ، شاشات ( لبرامج الكمبیوتر ) ، الفارة ( ، ال

كمعدات لمعالجة البیانات ) ، ألیاف بصریة [ فتائل توصیل الضوء ] ، زجاج بصریات 
، سلع بصریة  ، عدادات الوقوف ، مناقل ( أدوات قیاس )  ، أجھزة  تلغرافات السلكیة 

لماسحات الضوئیة ( كمعدات معالجة بیانات) ، شبھ ، أجھزة  ھواتف السلكیة ، ا
موصالت ، شرائح ( للتصویر الفوتوغرافي ) ، أشرطھ تسجیل  الصوت ، أجھزة إزالھ 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

التمغنظ لألشرطھ المغناطیسیھ ، تلغرافات سلكیة  ، أجھزة التلیغراف  ، طابعات عن 
التذاكر ،  ناقالت ( بعد ، ملقنات عن بعد ، أجھزة كتابھ (طابعات) عن بعد ، موزعات 

كأجھزة أتصال سلكیة والسلكیة ) ، أجھزة نقل كأجھزة أرسال ( سلكیة والسلكیة ) ، 
محددات قیاس التفریغ ، ھواتف فیدیو ، صفارات تنبیة ، سدادات أذن  للغواصین ؛ 

ساعات توقیت سلق البیض ، نظارات واقیة لأللعاب الریاضیة ، خوذ واقیة للریاضھ  
ة للسیارات [ على لوحات كمبیوتر ] ، برامج ألعاب الكمبیوتر ، برمجیات أجھزة مالحی

ألعاب الكمبیوتر ؛ منشورات إلیكترونیة  ( قابلة للتنزیل ) ، برامج الكمبیوتر  [ 
برمجیات قابلة للتنزیل ] ؛ تطبیقات برامج كمبیوتر قابلة للتنزیل ؛ مسجالت صغیرة 

یة ؛ مساند الرسغ لآلستخدام مع أجھزة الحجم ؛ أقمار صناعیة لألغراض  العلم
الكمبیوتر ، إطارات الصور الرقمیة ، أشرطة للتلیفونات المحمولة ، مساند للتلیفونات 

المحمولھ ، الصقات للتلیفونات المحمولھ ، أغطیھ القطات األشارة فى التلیفونات 
لیكترونیة و المحمولھ ، أغطیة للھواتف الذكیة ؛ علب للھواتف الذكیة ؛ الدوائر اال

االقراص  المضغوطة التى تمكن من تسجیل  برامج التشغیل اآللى لإلستعمال مع 
األدوات الموسیقیة  االلیكترونیة ، مشغالت وسائط محمولة ؛ ملفات صور قابلة للتنزیل 
؛ ملفات موسیقیة قابلة للتنزیل ؛ نغمات قابلة للتنزیل للھواتف النقالة ؛ مشغالت أقراص 

لرقمیة ؛ أجھزة نظام تحدید الموضع العالمي [جي بي اس] ؛ مشغل ومضي الفیدیو ا
لناقل تتابعي مشترك ؛ مشغل أقراص ألجھزة الكمبیوتر؛ أجھزة كمبیوتر البتوب ؛ 

صمامات ثنائیة للضوء [لید] ؛ أجھزة واقیة من الحوادث لالستخدام الشخصي ؛ أقنعة 
ت ؛ وصالت كھربائیة ؛ أغطیة واقیة ؛ أحزمة (أطواق) للھواف النقالة ؛ بوصال

للمخارج الكھربائیة ؛ لوحات (دوالیب) توزیع [كھربائیة] ؛ أطقم غیر یدویة للھواتف ؛ 
خراطیم إطفاء الحریق ؛ فوھات خراطیم إطفاء الحریق ؛ برامج ألعاب خاصة بماكینات 

نزلیة ؛ ألعاب الفیدیو التي تعمل بقطع النقد ؛ برامج ألعاب آلالت ألعاب الفیدیو الم
كمبیوتر لوحي (مساعد شخصي إلكتروني) ؛ سدادات أذن للسباحین ؛ بطاریات شمسیة 

؛ أجھزة كمبیوتر لوحیة ؛ كامیرات رقمیة ؛ قارئات كتب إلكترونیة ؛ ھواتف ذكیة ؛ 
سیلفي ستیك  –ساعات ذكیة ؛ نظارات ذكیة ؛ خواتم ذكیة ؛ عصي صور شخصیة 

كتابة [سبورات] تفاعلیة إلكترونیة ؛ وحدات  [حامل یدوي أحادي األذرع] ؛ لوحات
كھربائیة ووحدات مؤثرات كھربائیة لآلالت الموسیقیة ؛ أجھزة بینیة سمعیة ؛ أفالم 

[أغشیة] واقیة معده لشاشات الكمبیوتر ؛ أغشیة واقیة معده للھواتف الذكیة ؛ سماعات 
ئب مخصصة الواقع االفتراضي ؛ روبوت [انسان آلي] ذو ذكاء اصطناعي ؛ حقا

ألجھزة الكمبیوتر المحمولة ؛ حقائب وعلب للكامیرات وأجھزة التصویر الفوتوغرافي 
 دون غیرھا ٩الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥١٢٣٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٥/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -فتح للصناعات االلكترونیة ال -وفاء سلیم الجندى وشریكتیھا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 العامریة االسكندریة -خلف سور القبطان  -شارع معاذ بن جبل من شارع السفن اب 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩االجھزة بالفئة  - ٩الفئة 
 

 W F Mالتنازل عن الحروف دبلیو اف ام  -االلوان   االشتراطات        :      منح حق خاص على
كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧٤٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركةتضامن -احمد وشریف مھدى وشركاھم ( شركة الربیع لالدوات الكھربائیة ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -قسم الموسكى  -ش البیدق  ١٧عمارة  ٣محل رقم 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 ) دون غیرھا٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
 

٣٠١٨٦٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠١٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركھ أمریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا   -امازون تیكنولوجیز انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة ٩٨١٠٩تیرى افىیو ان ، سیاتل واشنطن  ٤١٠

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

التسجیالت الصوتیة الموسیقیة، التسجیالت السمعیة والبصریة وبالتحدید  - ٩الفئة 
األقراص المدمجة وأشرطة الكاسیت والكاسیتات الصوتیة واألشرطة الصوتیة 

واألقراص الصوتیة واسطوانات الفونوغراف وذاكرات األقراص المدمجة وأشرطة 
قابلة  MP٣وأقراص الفیدیو الرقمیة وملفات الفیدیو وكاسیتات الفیدیو وأقراص الفیدیو 

للتنزیل وأقراص لیزر والتي تضم جمیعھا موسیقى وموسیقى تصویریة، التسجیالت 
الصوتیة الموسیقیة القابلة للتنزیل، تسجیالت الفیدیو القابلة للتنزیل المتضمنة الموسیقى 

 دون غیرھا. ٩والواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنھا طل
 

    ٠٣٦٠٤٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة ار اند دى تك للتحكم االلى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الثانیة  - ١قطعة رقم 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٩لوحات كھربائى الواردة بالفئة ( - ٩ة الفئ
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
tech ;b ugn p]mالحروف وعن البیان التجارى وعن المقطع تك 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٤٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة ار اند دى تك للتحكم االلى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة بدر  -المنطقة الصناعیة الثانیة  ١قطعة رقم 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٩لوحات كھربائى الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
 

التنزل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -راطات        :      االشت
  ٣٦٠٤٧١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف كال على حدة وعن البیان التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٩١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل البإسم ط

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -موبایل اوتفیترز  ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  - ١٩١٢٧بى  الشارع الرئیسى فیالدلفیا بنسلفانیا  ٣٩٠١  ١٠٦جناح 

 االمركیة
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

والمحمولة واجھزة الحاسوب المحمولة و علب واغطیة حامیة للھواتف النقالة  - ٩الفئة 
النقالھ ومشغالت الوسائط المحمولة واقیات الشاشھ المصنوعھ من البالستیك المعد 
الستخدامھ مع االجھزة االلكترونیة المحمولة او النقالة (فیما عدا اجھزة األلعاب) 

 دون غیرھا  ٩الواردة بالفئھ 
 

ق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١١٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة  -جوجل ال ال سى 
 دیالویر .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات المتحدة  - ٩٤٠٤٣كالیفورنیا  -ماونتین فیو  -باركواى  -امفیثیتر  ١٦٠٠
 االمریكیة 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الكمبیوتر التي تمكن من تحمیل ونشر وإظھار وعرض والتأشیر على  - ٩الفئة 
كترونیة او والتدوین ( المدونات ) والمشاركة او خالف ذلك تقدیم الوسائط االل

 -المعلومات عبر / من خالل شبكة االنترنت او عن طریق شبكات اتصاالت أخرى 
برامج الكمبیوتر للبث والبث االلكترونى والبث التدفقى لمحتویات الوسائط الرقمیة 

 دون غیرھا  ٩لأللعاب والواردة بالفئة 
 

ضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان المو
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١١٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة  -جوجل ال ال سى 
 دیالویر .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الوالیات المتحدة  - ٩٤٠٤٣كالیفورنیا  -ماونتین فیو  -واى بارك -امفیثیتر  ١٦٠٠
 االمریكیة 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

البرامج التى تمكن من تحمیل ونشر واظھار وعرض والتاشیر على ومشاركة  - ٩الفئة 
البیانات والمعلومات على المدونات المقدمة عبر / من خالل شبكة االنترنت او عن 

 دون غیرھا  ٩ت اتصاالت اخرى والواردة بالفئة طریق شبكا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٨١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة مؤسسة طبقا لقوانین والیة دیالویرشركة مساھم -دروببوكس ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  - ٩٤١٠٧براننان ستریت ،  سان فرانسیسكو كالیفورنیا  ٣٣٣

 االمریكیة 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

سوفتویر الكومبیوتر، وسوفتویر قابل للتحمیل لالستخدام فى اإلنشاء  - ٩الفئة 
ل وتحدیث وتغییر وتحسین وتنظیم وتخزین وعمل باك اب ، وتناغم ونقل والتوصی

والمشاركة فى البیانات والمستندات والملفات والمعلومات والمقاالت والصور والصور 
الفوتوغرافیة ورسوم الجرافیك والموسیقى والتسجیالت السمعیة والفیدیو ومحتوى 

یوتر محلیة ودولیة والتلیفونات متعدد المجاالت االعالمیة عن طریق شبكات كومب
الجوالة وشبكات االتصال االخرى ؛ سوفتویر الكومبیوتر لتناغم وتنظیم وعمل نسخة 

وتخزین وباك أب والمشاركة فى البیانات أو المعلومات أو اى منھا من خالل وبین 
االجھزة االلكترونیة بما في ذلك األصناف التي تحتوي على شاشات إلكترونیة 

و شاشات عرض، وأجھزة استقبال؛ وبرامج الكمبیوتر إلنشاء ومشاركة  ومبرمجة
المحتوى والمعلومات، وتحسین إنتاجیة، والتعاون على الوثائق المشتركة، مع العدید من 

المستخدمین عبر شبكات الكمبیوتر العالمیة والمحلیة؛ سوفتویر الكومبیوتر الستخراج 
، ادارة البیانات عن بعد ، تقدیم طریق وعمل بطاقات التعریف ودلیل المعلومات 

لالتصال من خالل الشبكة مع التطبیقات و / أو الخدمات من خالل نظام تشغیل الشبكة 
أو اتصال بوابة إلكترونیة بینیة من خالل شبكات الحاسوب العالمیة والمحلیة؛ سوفتویر 

یر الكومبیوتر ادوات الكومبیوتر لالستخدام فى بیئة الحوسبة السحابیة بالتحدید ، سوفتو
) وتطبیق البرمجة البینیة السطح لالستخدام كسطح بیني APIsتنمیة السوفتویر و(

بواسطة مكونات السوفتویر للتوصیل مع بعضھا البعض ، الدارة المحتوى الرقمى 
لالجھزة االلكترونیة السلكیة والالسلكیة للتوصیل وتحدیث والمعالجة وتحسین وتنظیم 

ك اب وتزامن ونقل ومشاركة البیانات والمستندات والملفات وتخزین وعمل با
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

والمعلومات ، والمقال والصور ، والصور الفوتغرافیة ورسم الجرافیك والموسیقى 
والمحتویات السمعیة والفیدیو ومتعدد االوساط ؛ سوفتویر الكومبیوتر لتزامن ملفات 

بیئة عمل مجمعة ، سوفتویر الكومبیوتر والملفات المجمعة والبیانات والمعلومات فى 
الكومبیوتر لخدمات البرید اإللكتروني، وخدمات الرسائل اإللكترونیة، ونقل الرسائل 

 دون غیرھا. ٩اإللكترونیة وجمیع منتجات الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٣٩١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل البإسم ط

 

 شركة تضامن -شركة محمد سلیم فھمى وشركاه( األلمانیة لصناعة البطاریات ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
-٢٣٦-٢٣٥=٢٣٤-٢٣٣الصالحیة الجدیدة المنطقة الصناعیة الثانیة القطع أرقام (

٢٤١-٢٤٠-٢٣٩-٢٣٨ ( 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٩ات فئة بطاریات السیار - ٩الفئة 
 

وغیرھا ٢٦٢٠٥٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٧٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

حمد صالح ولید محمد صالح الدین مصیلحى  و مجدى عبد الرحمن یوسف و حلمى م
 شركة تضامن   -داون تاون لالستیراد والتصدیر   -الدین مصیلحى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -مدینة نصر  -الدور الثانى  - ٤شقة  -الحى السابع  -ش زاكر حسین  ٢٢
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٩الكمبیوتر واالكسسوارات الوارد بالفئة رقم   - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

158 
 

 ات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالم

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٧٦٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

كة شر -العالمیة لالستیراد والتصدیر  -شریف اسماعیل صبرى عیسى مقلد وشركاه 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ٧الدور  - ٧٢شقة  -ش مصطفى النحاس  ١٣٥
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

كامیرات المراقبة واجھزة انذار الحریق واجھزة انذار السرقة واالنتركم  - ٩الفئة 
 دون غیرھا ٩وماكینات حضور وانصراف وبوابات امنیة وانظمة صوتیة بالفئة 

 
منح الطالب حق خاص على  -  ٢٧٦٧٥٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عیل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٨٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

یة محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات لوالیة شركة ذات مسئول -جوجل ال ال سى .
 دیالویر .

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الوالیات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفیثیتر باركواى ، ماونتین فیو ، كالیفورنیا  ١٦٠٠
 االمریكیة 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

الكمبیوتر برامج  برامج الكمبیوتر برامج تشغیل الحواسیب برامج تصفح   - ٩الفئة 
الكمبیوتر لتوفیر الولوج الى االنترنت  اجزاء الكمبیوتر التشغیلیة اجھزة الكمبیوتر 

اجھزة الكمبیوتر المكتبیة اجھزة الكمبیوتر اللوحیة اجھزة الكمبیوتر المحمولة الھواتف 
ھواتف الذكیة الھواتف النقالة االجھزة الشخصیة المحمولة بالید علب الھواتف النقالة وال

الذكیة االغطیة الواقیة للھواتف النقالة والھواتف الذكیة االجھزة الطرفیة الخاصة 
بالحواسیب وبالتحدید السماعات الصوتیة حرة الیدین والسماعات وسماعات الرأس 

وسماعات االذن ولوحات المفاتیح والشواحن والبطاریات والمحوالت الكھربائیة واقالم 
 ٩لكابالت العلب واالغطیة لالجھزة االلكترونیة والواردة بالفئة الكتابة على الشاشات وا

 دون غیرھا
 

٢٨٥٨١٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل البإسم ط

 

مصرى  -فرد  -المؤسسة المصریة للمحوالت الكھربائیة  -عالء ابو العال عبد الغفار 
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -بوالق ابو العال  -درب الشیخ فراج  -عطفة الشامى  ١٠
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٩بالفئة   المحوالت الكھربائیھ الوارده - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا المل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 رسىشركة أمریكیة مؤسسة وفق قوانین والیة نیوجی -جونسون آند جونسون 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، الوالیات  ٠٨٩٣٣ون جونسن آند جونسن بالزا ، نیو برونزویك ، نیوجیرسى ، 

 المتحدة األمریكیة 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

برمجیات كمبیوتر برمجیات كمبیوتر قابلة للتنزیل تطبیقات نقالة قابلة للتنزیل   - ٩الفئة 
للتزیل تمكن مستخدمى االدوات الطبیة التجمیلیة من تلقى التعلیم  تطبیقات نقالة قابلة

والتدریب عن استخدام االدوات وتلقى الرسائل عن االستخدام السلیم لھذة االدوات 
وصیانتھا وتسدید قیم المشتریات عن طریق وسیلة الدفع النقالة وتتیح ایضا الترفیة على 

وسائط التواصل االجتماعى واطارات  شكل فیدیوھات واعاب وموسیقى ومشاركة عبر
 دون غیرھا   ٩ورسومات وغیرھا من الخدمات ذات الصلة الواردة بالفئة 

 
٣٥١٣٦٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل سم طالبإ
 

 شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانین الصین  -موكسا انك   
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، باوكیاو ار دى ، اكسیندیان دیست ، نیو تابیاى  ٢٣٥، لین  ١٣٥اف ال ، ان او  ٤

 سیتى ، تایوان ، الصین 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

لعلمیة والمالحیة والمساحیة واجھزة وادوات التصویر االجھزة واالدوات ا - ٩الفئة 
الفوتوغرافى والسنمائي واالجھزة واالدوات البصریة وادوات الوزن والقیاس واالشارة 

والمراقبة واالشراف واالنقاذ وادوات لوصل او فتح او تحویل او تكثیف والتعلیم 
یل او ارسال او نسخ واجھزة تنظیم او التحكم في الطاقة الكھربائیة ، اجھزة تسج

الصوت او الصور ، حامالت بیانات مغناطیسیة ، اقراص تسجیل ، اقراص مدمجة ، 
اقراص فیدیویة رقمیة وغیرھا من وسائط التسجیل الرقمیة ، الیات لالجھزة التى تعمل 

بقطع النقد ، االت تسجیل النقد ، االت حاسبة ، معدات معالجة البیانات ، اجھزة 
رامج كمبیوتر ، اجھزة اطفاء الحرائق وجمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم الكمبیوتر ، ب

)٩( 
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 ةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعی

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٢٨٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة لبنانیة  -م ش .م.ل (اوف شور)   ٢شركة تیك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الحازمیة ,بعبدا ,لبنان

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

تطبیقات برمجیات الحاسوب القابلة للتحمیل االجھزة والعدد العلمیة والمالحیة  - ٩الفئة 
والخاصة بمسح االراضى والفوتوغرافیة والسینماتوغرافیة والبصریة واجھزة وعدد 

راقبة) وانقاذ الحیاة والتعلیم االجھزة الوزن والقیاس وارسال االشارات والضبط (الم
والعدد الخاصة بوصل أو تشغیل أو تحویل أو تركیم أو تنظیم أو ضبط الكھرباء اجھزة 

تسجیل ارسال  أو استعادة الصوت أو الصور حامالت البیانات الممغنطة اسطوانات 
) DVD) االقراص الرقمیة المتعددة االستعماالت (CDالتسجیل االقراص المدمجة (

ووسائط تسجیل رقمیة اخرى الیات االجھزة التى تعمل بوضع قطعة نقد معدنى فیھا 
مسجالت النقد اآلالت الحاسبة معدات معالجة البیانات اجھزة الكومبیوتر برمجیات 

 دون غیرھا  ٩الكومبیوتر اجھزة اطفاء الحرائق الواردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٤٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه   -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٧٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة الجدیدة  -التجمع الخامس  -القطاع الثانى  -مركز المدینھ  ٢٢٣

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩الكروت الممغنطة الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فرد  -معرض سیارات اوتو كالس  -اسامة خلیل شكرى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -حلوان  -ناصیة شارع توتونجى  -شارع حمودة  ٢٠

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩الوارده بالفئة  جمیع المنتجات  - ٩الفئة 
 

على حدة  showالتنازل عن شو  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة -شركة الشخص الواحد ذ م م  -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١، مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 ابوظبي ، االمارات العربیة المتحدة -آخرین 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

برامج كمبیوتر برامج تطبیقات برامج برامج اتصال وتعلیم وتطبیقات برامج  - ٩الفئة 
للتنزیل برامج قابلة للتنزیل عبر االنترنت واالجھزة  معدات اتصال منشورات قابلة

الالسلكیة برامج قابلة للتنزیل فى مجال التعلیم برامج قابلة للتنزیل ى شكل تطبیقات 
على الھواتف المتحركة برامج قابلة للتنزیل عبر االنترنت واالجھزة الالسلكیة للوصول 

بیوتر عالمیة برامج قابلة للتنزیل الى وارسال واستقبال المعلومات من خالل شبكة كم
الجھزة الكمبیوتر واجھزة االتصال االلكترونیة الرقمیة المحمولة بالید واجھزة الھواتف 
المتحركة واجھزة االتصال السلكیة والالسلكیة لتسھیل االتصال ونقل البیانات فى مجال 

كة لالستخدام مع التعلیم برامج قابلة للتنزیل فى شكل تطبیقات على الھواتف المتحر
اجھزة الكمبیوتر واجھزة االتصال االلكترونیة الرقمیة المحمولة بالید واجھزة الھواتف 

المتحركة واجھزة االتصال السلكیة والالسلكیة لتسھیل االتصال برامج كمبیوتر 
 دون غیرھا ٩) بالفئة رقم APIلالستخدام كواجھة برمجة التطبیقات (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : نھا طلب رقم قدم ع
 

    ٠٣٦٦١٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة الشخص الواحد -الغوریثما 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
, وحدة فاطمة بنت مبارك و ١١٠٢+١١٠١, مكتب  ١٢+ ١١ط  C ٢ق  ٣٥غرب 

 آخرین ,ابوظبي االمارات العربیة المتحدة
 ٩ : المةــــــت العاـــفئ

 

برامج كمبیوتر برامج تطبیقات برامج برامج اتصال وتعلیم وتطبیقات برامج  - ٩الفئة 
معدات اتصال منشورات قابلة للتنزیل برامج قابلة للتنزیل عبر االنترنت واالجھزة 
 الالسلكیة برامج قابلة للتنزیل فى مجال التعلیم برامج قابلة للتنزیل ى شكل تطبیقات

على الھواتف المتحركة برامج قابلة للتنزیل عبر االنترنت واالجھزة الالسلكیة للوصول 
الى وارسال واستقبال المعلومات من خالل شبكة كمبیوتر عالمیة برامج قابلة للتنزیل 

الجھزة الكمبیوتر واجھزة االتصال االلكترونیة الرقمیة المحمولة بالید واجھزة الھواتف 
االتصال السلكیة والالسلكیة لتسھیل االتصال ونقل البیانات فى مجال  المتحركة واجھزة

التعلیم برامج قابلة للتنزیل فى شكل تطبیقات على الھواتف المتحركة لالستخدام مع 
اجھزة الكمبیوتر واجھزة االتصال االلكترونیة الرقمیة المحمولة بالید واجھزة الھواتف 

الالسلكیة لتسھیل االتصال برامج كمبیوتر المتحركة واجھزة االتصال السلكیة و
 ٩) بالفئة رقم APIلالستخدام كواجھة برمجة التطبیقات (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٩٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة ھابیانا لأللكترونیات 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االقاھره  -مصر الجدیده  -الدور الثالث  -شارع عثمان بن عفان  ١٢٤ 

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

اكسسوارات   -الب توب  -موبایالت (اجھزة محمول )   -شواحن موبایالت   - ٩الفئة 
  ٩وكل اجھزة الفئھ -كمبیوتر والب توب 
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 ماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والن

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : عنھا طلب رقم قدم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩لفئة ا
 

------االشتراطات        :      



رة الداخلیةجھاز تنمیة التجا  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ععادة الطبالتعدیل أو النشر أو إ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

لقوانین دولة شركة مؤلفھ وقائمة طبقا  -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 الصین

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-نورزرن تارتورى  -  ٦ -بیلدینج بى  -بلوك بى  -ار  دى فلور  ٣ - ٣٠١بى 
ھایدیان دستركت   -زیزیاكو رود  ٦٦رقم   -تكنولوجى بارك  -زونجوانكون دونغشنغ  

 الصین -بكین   -
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

برامج كمبیوتر برمجیات قابلھ للتنزیل ادوات مالحیھ اجھزة نقل  تطبیقات - ٩الفئة 
الصوت اجھزة تحلیل كھربائي اجھزة ضبط السرعھ للمركبات محوالت (كھربائیھ) 

اجھزة تحكم عن بعد اجھزة انذار نظارات بطاریات كھربائیھ برمجیات كمبیوتر مسجلھ 
لشحن للسیارات الكھربائیھ عدادات الوقوف عدادات اجھزة مراقبھ كھربائیھ محطات ا

 ٩بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٤٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 فیما عدا اجھزة اخماد النیران ٩كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

ورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالص
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنھ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٩ : المةــــــعات الـــفئ
 

االجھزة واالدوات العلمیة والمالحیة والمساحیة واجھزة وادوات التصویر  - ٩الفئة 
الفوتوغرافى والسینمائي واالجھزة واالدوات البصریة واجھزة وادوات الوزن والقیاس 

واالشارة والمراقبة (االشراف) واالنقاذ والتعلیم ، اجھزة وادوات لوصل او فتح او 
او تكثیف او تنظیم او التحكم في الطاقة الكھربائیة ، اجھزة تسجیل او ارسال او تحویل 

نسج الصوت او الصور ، حامالت بیانات مغناطیسیة ، اقراص تسجیل ، اقراص 
مدمجة واقراص الفیدیو الرقمیة (دى فى دى) ووسائط التسجیل الرقمیة االخرى ، الیات 

تسجیل النقد ، االت حاسبة ، معدات واجھزة لالجھزة التى تعمل بقطع النقد ، االت 
 حاسوبیة لمعالجة البیانات ، برمجیات الحاسوب ، اجھزة اخماد النیران .
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ت مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین شركة ذا -میداس سافتي انوفیشانز لیمتد
 جیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كیو ایة ، جیرسى ٣  ٢جى ایى  -ون ذا اسبالناد ، ساینت ھیلیر 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٩قفازات واقیھ لالغراض الصناعیھ الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : م عنھا طلب رقم قد
 

    ٠٣٦٦٩٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  -میداس سافتي انوفیشانز لیمتد 
 جیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جیرسى كیو ایة ٣  ٢جى ایى  -ون ذا اسبالناد ، ساینت ھیلیر 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

اجھزة تنفس مالبس واقیة من الحوادث واالشعاع والحریق مالبس واقیة من   - ٩الفئة 
الحریق مالبس (افرول) واقیة من الحریق وقیات للعین وھى زجاج مانع للوھج قفازات 

اقیة اقنعة للوقایة من الحوادث اجھزة واقیة من الحوادث لالستخدام الشخصى خوذ و
واقیة اجھزة تنفس لترشیح الھواء احذیة للوقایة من الحوادث واالشعاع والحریق دروع 

 دون غیرھا ٩وجة واقیة للعمال الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  -ي انوفیشانز لیمتد میداس سافت
 جیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كیو ایة ، جیرسى ٣  ٢جى ایى  -ون ذا اسبالناد ، ساینت ھیلیر 
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

مالبس واقیة من اجھزة تنفس مالبس واقیة من الحوادث واالشعاع والحریق   - ٩الفئة 
الحریق مالبس (افرول) واقیة من الحریق وقیات للعین وھى زجاج مانع للوھج قفازات 

للوقایة من الحوادث اجھزة واقیة من الحوادث لالستخدام الشخصى خوذ واقیة اقنعة 
واقیة اجھزة تنفس لترشیح الھواء احذیة للوقایة من الحوادث واالشعاع والحریق دروع 

 دون غیرھا ٩عمال الواردة بالفئة وجة واقیة لل
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 لتجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٩٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتجمیع والتوكیالت  -ماجد احمد محمد وشركاة   
 شركة توصیة بسیطة -التجاریة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -االزبكیة  - ١ش نجیب الریحانى اسفل العقار رقم  ٤١
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 ) دون غیرھا٩جمیع المنتجات الوارده بالفئة (  - ٩الفئة 
 

٢٩٣٣١٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      


