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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0308970  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/11/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فرد -ماركو عیاد جرجس اسحق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لقبلى بندر الفیوم ملك وسیم عطا كامل مدینة الفیوم الفیومحارة الشیخ موسى الشط ا

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن جولد واالرقام  كل 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0335692  

  خ :ــــــــــــــــــتاریب
 

23/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة محدودة  -لیمتد  -جوانج  دونج سایمان انفستمنت كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لیوان دیستركت جوانجزو  -شبنجاتشى افینیو  48رقم  2زیبیان بیلدنج  310غرفة 
  الصین

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

الحلى  -صنادیق المجوھرات  -معادن نفیسة مشغولة او نصف مشغولة  - 14الفئة 
دبابیس للزینة (مجوھرات)  قالدات  -الصغیرة التى تعلق بالسالسل (مجوھرات) 

حلى للقبعات (من معدن نفیس)  حلى االحذیة (من  -(مجوھرات) حلى (مجوھرات ) 
  14لفئة ساعات الید    با -معدن نفیس)  صنادیق عرض الساعات 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367073  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -اوریو مصر  -ایھاب ثابت عجیب اسكندر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -لجمالیة شارع سوق الصیارف الصغیر الدور الرابع بعد االرضي ا 17

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14جمیع المنتجات الواردة في الفئة  - 14الفئة 
 

على حدة goldالتنازل عن جولد  -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367477  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/03/2018  

  :التسجیل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -بیت غالي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزه  -شارع جزیرة العرب  21

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14جمیع انواع المعادن النفیسة الواردة بالفئة  - 14الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -شركة جانت ایة بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ستوكھولم ، السوید   10251، 27021بى او بوكس 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

ادن النفیسة وكل خلیط منھا والمنتجات الصناعیة من المعادن النفیسة او المع - 14الفئة 
مطلیھ بھا غیر الواردة فى فئات اخرى المجوھرات واالحجار الكریمھ ادوات قیاس 

 14الوقت و ادوات قیاس الوقت الدقیقھ بما فى ذلك الساعات وحلقات المفاتیح بالفئة 
  دون غیرھا

 

Gالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370705  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة -فرد  -صبرى رؤوف سعد معوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -الجمالیة  - عطفة الدباح ح الیھود  3

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14جمیع منتجات الفئة  - 14الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة -سواروفسكي اكتینجیسیلشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تریزین ، لیختننشتاین 9495 ، 15دروشیشتراسیة 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

المعادن الثمینة وسبائك المعادن الثمینة والبضائع المصنوعة من المعادن  - 14الفئة 
الثمینة أو المطلیة بھا وغیر الواردة في الفئات االخرى،المجوھرات واألجار الكریمة 

ن المعادن الثمینة (المجوھرات)، ادوات والتیجان والحلي والزینة للشعر المصنوعة م
قیاس الزمن وقیاس الوقت، المجوھرات األصلیّة وبحسب التطلب، االحجار الكریمة، 
الحلي والزینة( المجوھرات)، القالدات، األقراط، أساور الید، الخواتم (المجوھرات)، 

الئد، ، الدبابیس المزخرفة (البروش)، قطع المجوھرات الصغیرة (المجوھرات)، الق
السالسل من المعادن الثمینة، المدالة (مجوھرات)، أزرار طرف الكم ، المیدالیات، 

سالسل المفاتیح المصنوعة من معادن ثمینة، سالسل المفاتیح المتضمنة الحلي، قطع 
المجوھرات الصغیرة المصنوعة من الزجاج واالحجار الكریمة الطبیعیة أو المقلدة 

مینة وغیر الثمینة لالستعمال الشخصي، علب المجوھرات، والبالستیك والمعادن الث
ساعات الید والساعات والقطع الخاصة بھا، ساعات الید المتضمنة خاصیّة اإلتصال 
الالّسلكي وظائف تتعلق باإلتصاالت، ساعات الید المتضمنة خاصیّة الذاكرة، العلب 

یعیة أو المقلدة بكل المخصصة لحمل ساعات الید والساعات ، االحجار الثمینة الطب
أنواعھا ولكافة األغراض، االحجار الكریمة وبالتحدید االحجار الكریمة المصنوعة من 
زجاج واألحجار الكریمة المركبة ، أحجار المجوھرات الكریمة التي تكون أوجھھا من 

  دون غیرھا. 14زجاج والواردة بالفئة 
 

867318العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -یة منح الطالب حق اسبق -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371432  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -النیل العالمیة لالستثمار والتنمیة والتصنیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المعادى  105ش  50

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 14الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371512  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -فردى  -ات محمد عبد الرحمن محمد ھاشم منشأة دلتا الدولیة للصناعة وااللكترونی
  مصرى الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادات -المجمع الصناعى  66، 65القطعة 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  )14جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - 14الفئة 
 

371511االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371514  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -فردى  -منشأة دلتا الدولیة للصناعة وااللكترونیات محمد عبد الرحمن محمد ھاشم 
  مصرى الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة السادات -الصناعى المجمع  66، 65القطعة 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا14جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - 14الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371668  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مؤسسة ریاضیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین اسبانیا -مدرید كلب دو فوتبول   لایر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدرید ، اسبانیا  - 1 28036كونشا اسبینا ، 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14الساعات أزرار أكمام أساور وسالسل المفاتیح بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

التنازل عن  -- :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج      االشتراطات    
الحروف 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372856  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  نین ھونج كونجشركة منظمة وقائمھ طبقا لقوا -ال & ام سویس ووتش لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوسیواى باى ھونج كونج -كوسیواى رود كومسیواى رود  8اف كاتیك بالزا  21

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 14جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 14الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنھا ط
 

    0323874  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/10/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة شورى للكیماویات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -طریق مصر اسكندریة الصحراوى  19قطعة  28كیلو 

  5 -  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 1الفئھ منتجات  - 1الفئة 
  دون غیرھا 5منتجات الفئھ  - 5الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0345247  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/01/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد  -جرین جولد للتوكیالت التجاریة و الزراعیة  - تامر محمد مھدى عبد الكریم  
  مصرى الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  الشرقیة - العاشر من رمضان  2شقة  5عمارة  4مجاورة 

  5 -  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  )1جمیع المنتجات بالفئة ( - 1الفئة 
  ) ماعدا جنین القمح5جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - 5الفئة 

 

االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على  -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 جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0270919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/02/2012  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -ش م م  -الشركة المصریة للمنتجات الورقیة والصحیة زینة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة  -العاشر من رمضان  B 2  ,K7.8المنطقة الصناعیة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 16منتجات ورقیة صحیة بالفئة  - 16الفئة 
 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0307837  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/09/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -أم بى سى اى بى منطقة حرة ذ م م 
  لقوانین األمارات العربیة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مبنى ام بى سى ، الطابق الخامس ، مدینة دبى لالعالم ، االمارات العربیة المتحدة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة في  - 16الفئة 
فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور الفوتوغرافیة ، القرطاسیة ، 

مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة ، مواد الفنانین ، فراشي الدھان 
واللوازم المكتبیة (عدا األثاث) ، مواد التوجیھ والتدریس أو التلوین ، اآلالت الكاتبة 

(عدا األجھزة) ، مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ، حروف 
الطباعة ، الكلیشیھات (الراسمات) ، ورق نشاف ، أجھزة وآالت تجلید الكتب (معدات 

للكتب ، كتب ، تقاویم ،  مكتبیة) ، تجالید كتب ، مساند كتب ، كتیبات ، مؤشرات
بطاقات ، كتالوجات ، مصفات حروف الطباعة ، دفاتر یومیات ، صور معدة للنقل ، 

رسوم بیانیة ، ناسخات ، كلیشیھات حفر ، كلیشیھات ، مغلفات (قرطاسیة) ، نشرات ، 
نماذج مطبوعة ، خرائط جغرافیة ، محسنات تجزیع (أمشاط تخطیط) ، مطبوعات 

یانیة ونُسخ تخیطیطیة ، بطاقات تھنئة ، كتب موجزة (أدلة) ، تخطیطیة ورسوم ب
ھكتوغراف (آالت نسخ بالجیالتین) ، بطاقات دلیلیة (قرطاسیة) ، فھارس ، بطاقات 

غیر نسیجیة ، صواني الرسائل ، أحرف الطباعة ، حجارة للطباعة الحجریة ، أشغال 
ورق نسخ (قرطاسیة) ،  طباعة حجریة فنیة ، مطبوعات حجریة ، مجالت (دوریات) ،

أدلة (كتب موجزة) ، نشرات إخباریة دوریة ، صحف ، دفاتر ، أرقام الطباعة ، دفاتر 
قطع للكتابة ، دفاتر قطع (قرطاسیة) ، كراسات ، بنتوغراف (أدوات نسخ التصامیم 
والرسوم) (معدات رسم) ، دوریات ، صور فوتوغرافیة ، صور ، أجھزة لتركیب 

یة ، إعالنات من الورق أو الورق المقوى ، ِخطط (مخططات) ، الصور الفوتوغراف
طوابع برید ، بطاقات بریدیة ، إعالنات كبیرة ، منشورات مطبوعة ، أجھزة طباعة 

متنقلة (لوزام مكتبیة) ، حروف طباعة ، صور مطبوعة (مطبوعات) ، بیانات إعالنیة 
م للمالحظات ، تذاكر الواردة ، ألبومات ، الفتات من الورق أو الورق المقوى ، تقاوی
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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 - 948 عدد

  دون غیرھا 16بالفئة 
 

وغیرھا 292717العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0314914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/03/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة المھندس لتجارة وصناعة  -م أبو الخیر وشركاه شركة مھندس محمد محمود قاس
  شركة تضامن -الكیماویات الحدیثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز ابو  - جناكلیس بجوار مزلقان كوم امبو بملك /محمد محمود قاسم ابو الخیر 
  البحیرة  - المطامیر 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 16واردة بالفئة المطبوعات ال - 16الفئة 
 

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0326116  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة شركة  -شركة میدل ایست نیوز منطقة حرة ذ م م 
  طبقا لقوانین االمارات العربیة المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مبنى  ام بى سى ، مدینة دبى لالعالم ، االمارات العربیة المتحدة

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

وغیر واردة في الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد  - 16الفئة 
فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور الفوتوغرافیة ، القرطاسیة ، 

مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة ، مواد الفنانین ، فراشي الدھان 
أو التلوین ، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث) ، مواد التوجیھ والتدریس 

عدا األجھزة) ، مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ، حروف (
الطباعة ، الكلیشیھات (الراسمات) ، ورق نشاف ، أجھزة وآالت تجلید الكتب (معدات 

مكتبیة) ، تجالید كتب ، مساند كتب ، كتیبات ، مؤشرات للكتب ، كتب ، تقاویم ، 
لطباعة ، دفاتر یومیات ، صور معدة للنقل ، بطاقات ، كتالوجات ، مصفات حروف ا

رسوم بیانیة ، ناسخات ، كلیشیھات حفر ، كلیشیھات ، مغلفات (قرطاسیة) ، نشرات ، 
نماذج مطبوعة ، خرائط جغرافیة ، محسنات تجزیع (أمشاط تخطیط) ، مطبوعات 

 تخطیطیة ورسوم بیانیة ونُسخ تخیطیطیة ، بطاقات تھنئة ، كتب موجزة (أدلة) ،
ھكتوغراف (آالت نسخ بالجیالتین) ، بطاقات دلیلیة (قرطاسیة) ، فھارس ، بطاقات 

غیر نسیجیة ، صواني الرسائل ، أحرف الطباعة ، حجارة للطباعة الحجریة ، أشغال 
طباعة حجریة فنیة ، مطبوعات حجریة ، مجالت (دوریات) ، ورق نسخ (قرطاسیة) ، 

ریة ، صحف ، دفاتر ، أرقام الطباعة ، دفاتر أدلة (كتب موجزة) ، نشرات إخباریة دو
قطع للكتابة ، دفاتر قطع (قرطاسیة) ، كراسات ، بنتوغراف (أدوات نسخ التصامیم 
والرسوم) (معدات رسم) ، دوریات ، صور فوتوغرافیة ، صور ، أجھزة لتركیب 

الصور الفوتوغرافیة ، إعالنات من الورق أو الورق المقوى ، ِخطط (مخططات) ، 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

طوابع برید ، بطاقات بریدیة ، إعالنات كبیرة ، منشورات مطبوعة ، أجھزة طباعة 
متنقلة (لوزام مكتبیة) ، حروف طباعة ، صور مطبوعة (مطبوعات) ، بیانات إعالنیة 

، ألبومات ، الفتات من الورق أو الورق المقوى ، تقاویم للمالحظات ، تذاكر الواردة 
  دون غیرھا 16بالفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0331701  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/03/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریة تاسست  -شركة النصر للمالبس والمنسوجات (كابو) ش.م.م 
  وقائمة طبقا لقوانین ج . م . ع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  -محرم بك  شارع قنال المحمودیة407

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعةمن ھذه المواد وغیر المشمولة فى  - 16الفئة 
فئات اخرى ،المطبوعات ، مواد تجلید الكتب، الصور الفوتوغرافیة ، القرطاسیة ، مواد 

، مواد الستخدام الفنانین، فرش اللصق المستعملة للقرطاسیة او لالغراض المنزلیة 
الدھان او الرسم ، االالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا االثاث)مواد التدریس 

والتعلیم(عدا االجھزة)المواد البالستیكیة المستخدمھ للتغلیف (غیر المشمولة فى فئات 
ت ،كلیشیھات الطباعة وجمیع المنتجا  - اخرى)حروف الطباعة في اآلالت الطابعة 

  16الوارده بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0335610  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة ثرى ام كومبنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الوالیات  55144ود ، سانت بول ، مینیسوتا ھدسون رو 2501ثرى ام سنتر ، 
  المتحدة االمریكیة  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة في  - 16الفئة 
فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور الفوتوغرافیة ، ورق الصور ، 

، مواد اللصق المستعملة في القرطاسیة أو لغایات منزلیة ، مواد الفنانین ،  القرطاسیة
فراشي الدھان أو التلوین ، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث) ، مواد التوجیھ 

والتدریس (عدا األجھزة) ، مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة في فئات أخرى) ، 
لیشیھات (الراسمات) ، ورق مالحظات ذاتیة اللصق ، ورق حروف الطباعة ، الك

مالحظات للقرطاسیة مشتمل على الصق على جانب واحد لتثبیتھا على األسطح ، ورق 
مساند مزود بالصق من الخلف ودفاتر مساند ، لوحات النشرات ، ألواح محي جافة ، 

على الجھتین ألواح للطباشیر ، مواد صفائح ورق وورق مقوى لھا طلیات الصقة 
لتثبیتھا بالجدران أو غیرھا من األسطح العمودیة لحمل المعروضات أو غیرھا من 

الرسائل في مكانھا ، أشؤطة الصقة ، أشرطة الصقة وأشرطة ذاتیة اللصق وأشرطة 
مزدوجة من الجوانب لالستخدام المنزلي أو المكتبي أو القرطاسیة ، أشرطة لتجلید 

رطة بالستیكیة ، شرائح شریطیة ، أشرطة لوسم أكیاس الكتب ، أشرطة ورقیة ، أش
األطعمة وحاویات األطعمة لالستخدام في المجمدات ، أشرطة المسودات لالستخدام مع 
الرسومات الورقیة ، أشرطة ، أشرطة ربط وأشرطة أفالم وأشرطة بطاقات وأشرطة 

الصقة تباع تغلیف وأشرطة واقیة وأشرطة تغطیة للورق ، أعالم شریطیة ، شرائح 
سویاً مع عّالقات الصور والُكالبات ومشابك الزینة ومشابك الحبال ومشابك مزودة 

بنوابض لالستخدام المنزلي واالستخدام المكتبي لتعلیق أو تثبیت األشیاء على الجدران 
واألبواب وغیرھا من األسطح المستویة ، مواد لصق لتثبیت ُكالبات األغراض العامة 

یاء على األسطح المستویة لالستخدام المنزلي والمكتبي ، مواد لصق وغیرھا من األش
تباع كمكونات للُكالبات والشرائح الشریطیة للمرابط الحلقیة ، القرطاسیة واالستخدام 

المنزلي وغیرھا من االستخدامات ، غراء لالستخدام المنزلي ، أصابع غراء لالستخدام 
اقات ، بطاقات الشحن ، مواد الصقة بالرش المنزلي أو المكتبي أو القرطاسیة ، بط
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

وأصابع لصق وأفالم لصق ، غراء للخشب ، غراء وصمغ ومعاجین لألغراض 
المنزلیة أو المكتبیة أو القرطاسیة ، أقمشة صمغیة وأشرطة صمغیة لألغراض المنزلیة 

في  أو المكتبیة أو القرطاسیة ، مواد لصق تباع مع ُكالبات ومشابك وعالقات لالستخدام
تثبیت األشیاء بالجدران وغیرھا من األسطح ، موزعات أشرطة لصق لالستخدام 

المنزلي أو المكتبي أو القرطاسیة ، موزعات الشرائح الشریطیة ، موزعات ألشرطة 
اللصق وورق مالحظات ذاتي اللصق وأقالم التعلیم ، موزعات وموزعات سحب 

ق وأفالم اللصق والُمركبات المانعة ومزق یدویة لتطبیقھا على األشرطة وأشرطة اللص
للتسرب ومواد الربط القابلة لالستخدام مرة أخرى ، مواد تغلیف ، مغلفات مبطنة 

وطرود ومغلفات مزودة بمكونات ذاتیة اللصق كذلك ، أشرطة مع أو بدون مواد لصق 
، من الخلف وخاصةً من الورق أو األقمشة ، أدوات كتابة ، أقالم حبر ، أقالم رصاص 

أقالم رصاص میكانیكیة وأسنانھا ، أقالم حبر جاف ، أقالم تعلیم ، أقالم الرؤوس 
الدوارة قابلة للسحب أو غیر قابلة للسحب ، خراطیش حبر خاص وجمیعھا أجزاء قابلة 

للسحب لتلك األقالم ، أقالم الكرات الدوارة ، أقالم تحدید وأقالم تعلیم ، أقالم تحدید 
على أعالم شریطیة وغیرھا من أدوات الكتابة ، أقالم بسوائل وأقالم تعلیم محتویة 

تصحیح للكتابة والحبر ، أشرطة تصحیح للكتابة والحبر والموزعات التي تباع كوحدة 
ولفافات فقاعیة بالستیكیة وحزم ألغراض التعبئة والتوسید والتخزین ، صنادیق من 

لفات بریدیة موسدة من الورق ، الورق المقوى ، أنابیب بریدیة من الورق المقوى ، مغ
مغلفات بریدیة موسدة من البالستیك ، مغلفات بریدیة للصور ، مغلفات أو أكمام بریدیة 

مضادة للشواش إلرسال كاسیتات الفیدیو واألقراص المدمجة واألقراص الفیدیویة 
غلیف ، الرقمیة وغیرھا من الوسائط المتعددة ، مغلفات بالستیكیة للبرید ، ورق للف والت

ورق الكرافت للف ، ورق لف المنادیل ، أكیاس بالستیكیة قابلة للنفخ لالستخدام في 
أغرض التعبئة والتوسید والتخزین ، بطاقات عناوین ، منشورات مطبوعة ، كتب وأدلة 

، نماذج ورق مالحظات مطبوعة ، ورق مالحظات مطبوعة محتویة على رسائل أو 
إلعالنات الكبیرة ، تركیبات وإطارات للصور ، صور أو تصامیم مزخرفة ، ورق ل

أدوات دھان ، أوجھ مرنة للعالمات ، طباشیر عاكس ، مفكرات مكتبیة ، رقائق واقیة 
للمستندات والبطاقات ، أكیاس المكانس الكھربائیة ، حفاضات من الورق لالستخدام مرة 

ي تسجل الوقت ودرجة واحدة لألطفال ، بطاقات لتثبیتھا على المنتجات المستھلكة الت
الحرارة التي تتالقاھا المنتجات ، أشرطة لصق معدنیة لالستخدام الفني أو الزخرفي ، 

آالت تصفیح لألغراض المكتبیة وصفائح للمستندات ، جیوب ورقیة بلواصق من الخلف 
لتثبیتھا على األسطح ، جیوب بالستیكیة بلواصق من الخلف لتثبیتھا على األسطح ، 

صقة ، شارات أسماء ورقیة بلواصق من الخلف ، ورق كرافت بلواصق من بطاقات ال
  دون غیرھا 16الخلف ، بطاقات أعمال بلواصق من الخلف الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  - كال على حدة وفى الوضع العادى  3Mالتنازل عن  -االشتراطات        :      
42093العالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنھا طلب رقم قد
 

    0337836  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مؤسسھ فردیھ   -مؤسسھ المتشابھین لالتصاالت وتنقیھ المعلومات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السعودیھ-21311رمزى بریدى  10120جده شارع الستین ,حى النزھھ ص ب 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من ھذه المواد وغیر المشمولة في  - 16الفئة 
 -القرطاسیة  -الصور الفوتوغرافیة  - مواد تجلید الكتب  -المطبوعات  -فئات أخرى 

 -مواد الستخدام الفنانین  -مواد اللصق المستعملة للقرطاسیة او لألغراض المنزلیة 
مواد  -اآلالت الكاتبة واللوازم  المكتبیة ( عدا األثاث )  -لدھان او الرسم فرش ا

المواد البالستیكیة المستخدمة للتغلیف ( غیر  -التدریس والتعلیم ( عدا األجھزة ) 
كلیشھات الطباعة  - حروف الطباعة في اآلالت الطابعة  -المشمولة في فئات أخرى )  

  16 وجمیع المنتجات 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344738  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة خدمات المعلومات و التنقیة . ش .م .م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مصر الجدیدة  ، مساكن شیراتون ، 1226شارع مصطفى كامل ، بلوك  3

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

المطبوعات والمنشورات تحدیداً بطاقات اإلئتمان والشیكات السیاحیة  - 16الفئة 
  وبطاقات الدین والكراسات والكتیبات والنشرات اإلخباریة الدوریة ذات الطابع المالي.

 

)  كال على حدى في الوضع  PAY Cashمة ( االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العال
العادى
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365261  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  -التون قایا انشأت ناكلیات جیدا تیجاریت انونیم شیركیتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، شھیتكامیل  8نولو كادى ، نو  83409اورغانایزى سانایى بولجیسى ،   4
  .غازیانتیب/ تركیا 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذة المواد وغیر واردة فى  - 16الفئة 
مواد اللصق  فئات اخرى المطبوعات مواد تجلید الكتب الصور الفوتوغرافیة القرطاسیة

المستعملة فى القرطاسیة او لغایات منزلیة ومواد الفنانین فراشى الدھان او التلوین 
االالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا االثاث) مواد التوجیة والتدریس (عدا االجھزة) 

مواد البالستیكیة (غیر الواردة فى فئات اخرى) حروف الطباعة الكلیشیھات 
یل من الورق مناشف من الورق ورق توالیت منادیل من الورق (الراسمات) مناد

  دون غیرھا 16الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
272346مع العالمة رقم 
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0368746  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا  -بوالریس الدولیة للمناطق الصناعیة ش.م.م  
  لقوانین جمھوریة مصر العربیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -بالمطورین التوسعات الشمالیة  -المنطقة االولى  - 69قطعة  -المبنى االدارى 
  الجیزة  -أكتوبر  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16مطبوعات الشركة و كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371468  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة   -حسین فایق صالح صبور  -شركة االھلى لالستثمارت العمرانیة 
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة   - التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطعام الثانى  290قطعة 
  اھرة الق

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

جمیع المطبوعات الخاصة بنشاط الشركة ( االستثمار العقارى ) الكتالوجات  - 16الفئة 
الخاصة بالشركة مجسات خاصة بالمھندسین المعماریین الواح الرسم الخاصة 

بالمخططات العمرانیة الواح رسم و مطبوعات تخطیطیة لوحات االعالنات الخاصة 
  ) دون غیرھا16لشركة و جمیع المنتجات واردة على الفئة (با

 

319375االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371474  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة  -حسین فایق صالح صبور  -نیة شركة االھلى لالستثمارت العمرا
  مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - القاھرة الجدیدة  -التجمع الخامس  -بمركز المدینة  -بالقطاع الثانى  290قطعة 
  مصر  -القاھرة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

العقارى ) الكتالوجات جمیع المطبوعات الخاصة بنشاط الشركة ( االستثمار  - 16الفئة 
الخاصة بالشركة مجسات خاصة بالمھندسین المعماریین الواح الرسم الخاصة 

بالمخططات العمرانیة الواح رسم و مطبوعات تخطیطیة لوحات االعالنات الخاصة 
  ) دون غیرھا16بالشركة و جمیع المنتجات واردة على الفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372315  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رة القاھ -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372791  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -خالد محمد مجدى عبد الفتاح دیوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -االسكندریة  -اول المنتزة  -شارع الصاغ محمد عبد السالم  5

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 16جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372879  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة  -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  16  : المةــــــعات الـــفئ
  

  دون غیرھا 16المطبوعات الخاصھ بالشركة وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373013  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ھمة مصریةالشركة االھلیة للزیوت والشحوم ش م م شركة مسا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الباب االخضر اللبان  80

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

النشرات الدوریھ المجالت  -االوراق المطبوعات الخاصھ بالشركھ  - 16الفئة 
والصحف االدوات والمستلزمات المكتبیھ ادوات وفرش التلوین وجمیع المنتجات 

  دون غیرھا  16الوارده بالفئھ 
 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373015  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  الشركة االھلیة للزیوت والشحوم ش م م شركة مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر اللبان شارع الباب االخض 80

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

النشرات الدوریھ المجالت  -االوراق المطبوعات الخاصھ بالشركھ  - 16الفئة 
والصحف االدوات والمستلزمات المكتبیھ ادوات وفرش التلوین وجمیع المنتجات 

  دون غیرھا  16الوارده بالفئھ 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373026  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م شركة مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش رمسیس 35مبنى بنك النیل 35-القاھرة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة   - 16الفئة 
فى فئات أخرى المطبوعات مواد تجلید الكتب الصور الفوتوغرافیة القرطاسیة مواد 

اللصق المستعملة فى القرطاسیة أو لغایات منزلیة ومواد الفنانین فراش الدھان أو 
تبیة (عدا االثاثات ) مواد التوجیة والتدریس (عدا التلوین االالت الكاتبة واللوازم المك

الجھزة ) مواد التغلیف البالستیكیھ ( غیر الواردة فى فئات أخرى ) حروف الطباعة 
  دون غیرھا 16الكلیشیھات ( الراسمات ) وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 

 

351881ة مع العالمة العالمة مرتبط -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373241  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - تترا الفال ھولدینجز اند فاینانس أس .ایھ . 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوللى ، سویسرا  1009 -، سى اتش  70جویسان  -أفینیو جینیرال  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى ( الكرتون ) والورق المقوى والبضائع المصنوعة  - 16الفئة 
من ھذه المواد وغیر الواردة ضمن فئات أخرى مواد اللف والتعبئة المصنوعة جزئیا أو 

حاویات التغلیف ومواد  كلیا من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون أو البالستیك
التعبئة المصنوعة من الورق أو من الورق المغلف بالبالستیك االكیاس والحقائب 

والظروف والصوانى والزجاجات والصفائح لتغلیف وتخزین االغذیة والسوائل او 
المنتجات شبة السائلة المواد البالستیكیة للتعبئة ( غیر الواردة فى فئات أخرى ) االغلفة 

تیكیة للف الورق أو الورق المقوى المغلف للتغلیف والتوزیع واللف والتخزین البالس
لمنتجات االغذیة والمشروبات المطبوعات مواد التعلیم واالرشاد ( باستثناء االجھزة ). 

  دون غیرھا 16الواردة بالفئة 
 

103720العالمة 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 ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373242  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - تترا الفال ھولدینجز اند فاینانس أس .ایھ . 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوللى ، سویسرا  1009 -، سى اتش  70جویسان  -أفینیو جینیرال  

  16  : المةــــــعات الـــفئ
  

الورق والورق المقوى ( الكرتون ) والورق المقوى والبضائع المصنوعة  - 16الفئة 
من ھذه المواد وغیر الواردة ضمن فئات أخرى مواد اللف والتعبئة المصنوعة جزئیا أو 

كلیا من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون أو البالستیك حاویات التغلیف ومواد 
المصنوعة من الورق أو من الورق المغلف بالبالستیك االكیاس والحقائب التعبئة 

والظروف والصوانى والزجاجات والصفائح لتغلیف وتخزین االغذیة والسوائل او 
المنتجات شبة السائلة المواد البالستیكیة للتعبئة ( غیر الواردة فى فئات أخرى ) االغلفة 

ى المغلف للتغلیف والتوزیع واللف والتخزین البالستیكیة للف الورق أو الورق المقو
لمنتجات االغذیة والمشروبات المطبوعات مواد التعلیم واالرشاد ( باستثناء االجھزة ). 

  دون غیرھا 16الواردة بالفئة 
 

103720العالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373243  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - نترا الفال ھولدینجز اند فاینانس أس .ایھ . 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوللى ، سویسرا  1009 -، سى اتش  70جویسان  -أفینیو جینیرال  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى ( الكرتون ) والورق المقوى والبضائع المصنوعة  - 16الفئة 
من ھذه المواد وغیر الواردة ضمن فئات أخرى مواد اللف والتعبئة المصنوعة جزئیا أو 

كلیا من الورق أو الورق المقوى أو الكرتون أو البالستیك حاویات التغلیف ومواد 
المغلف بالبالستیك االكیاس والحقائب التعبئة المصنوعة من الورق أو من الورق 

والظروف والصوانى والزجاجات والصفائح لتغلیف وتخزین االغذیة والسوائل او 
المنتجات شبة السائلة المواد البالستیكیة للتعبئة ( غیر الواردة فى فئات أخرى ) االغلفة 

ف والتخزین البالستیكیة للف الورق أو الورق المقوى المغلف للتغلیف والتوزیع والل
لمنتجات االغذیة والمشروبات المطبوعات مواد التعلیم واالرشاد ( باستثناء االجھزة ). 

  دون غیرھا 16الواردة بالفئة 
  

 

103720العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0335611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/05/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة ثرى ام كومبنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات  -  55144ھدسون روود ، سانت بول ، مینیسوتا  2501ثرى ام سنتر ، 
  المتحدة االمریكیة  

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط والغوتابرشا والصمغ واألسبستوس والمیكا والمنتجات المصنوعة  - 17الفئة 
من ھذه المواد وغیر واردة في فئات أخرى ، مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق لإلستعمال 

في التصنیع ، مواد التغلیف والحشو والعزل ، أنابیب مرنة غیر معدنیة ، مواد بالستیكیة 
في التصنیع اإلضافي ، مواد لصق ، أشرطة لصق بخالف  شبھ جاھزة لالستخدام

القرطاسیة ولیست لغایات طبیة أو ألغراض منزلیة ، أشرطة ذاتیة اللصق بخالف 
القرطاسیة ولیست لغایات طبیة أو ألغراض منزلیة ، أشرطة لصق لالستخدام في 

أشرطة  صناعة السیارات ، أشرطة لصق لالستخدام في مجال التزیین و/أو الدھان ،
لصق وموزعات أشرطة اللصق لالستخدام الصناعي أو التجاري ، أشرطة لصق متینة 
، أشرطة كھربائیة ، أشرطة حجب للدھان ، أشرطة تثبیت ومربعات لصق لالستخدام 

في تثبیت الالفتات واإلعالنات الكبیرة والصور واألشیاء على األسطح ، أشرطة لصق 
انبین جمیعھا لألغراض الصناعیة ، أشرطة رغویة وأشرطة لصق مزدوجة من الج

معایرة بالشریط ، أشرطة لدرز السجاد ، أشرطة بالستیكیة ومعدنیة لإلصالح ، أشرطة 
لتشریح الصور الفوتوغرافیة وأشرطة لإلصالح ، أشرطة لصق ومواد ربط للبُسط 
مع والسجاد ، ُمركبات مانعة للتسرب ، أفالم لصق ، أشرطة لصق للكبالت ، أشرطة 

أو بدون لواصق من الخلف خاصةً بالستیكیة أو رغویة ، أفالم لصق لالستخدام في 
الصناعة ، أشرطة لحمایة األشیاء من التآكل ، أشرطة لصق لالستخدام على زجاج 

النوافذ والمرایا والمواد الزجاجیة األخرى إلنشاء مظھر مشطوف أو محفور ، الكیھ 
نع تسرب وعزل التوصیالت الكھربائیة ، للعزل الكھربائي ، صمغ مصطكاوي لم

صفائح بالستیكیة لعكس الضوء بصریاً لالستخدام فیما یتعلق بالطرق وإشارات المرور 
وعالمات السالمة للمركبات ، أشرطة عاكسة لالستخدام في مجاالت السالمة 

والسیارات ، أشرطة وشرائح وصفائح عاكسة لتعزیز الرؤیة والسالمة ، أفالم وصفائح 
بالستیكیة ، أفالم بالستیكیة لحمایة الرسومات واألسطح من الضرر أو التلف ، أفالم 

بالستیكیة لالستخدام في ورق التصفیح ، أفالم بالستیكیة مطلیة بمواد لصق مستخدمة 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

لتزیین الجدران الداخلیة والجدران الخارجیة واألبواب واألثاث واألرضیات وغیرھا 
ابك وحلقات مشابك كبلیة مصنوعة من البالستیك ، مواد من األسطح ، مواد حشو ، مش

مانعة للتسرب ومواد تغلیف ومواد عازلة ، أشرطة عازلة وأشرطة عازلة كھربائیة ، 
ُمركبات مانعة للتسرب وُمركبات إلتصاق وُمركبات ربط ، ُمركبات جلفطة وُمركبات 

ع بعضھا البعض ، غراء حشو ، ُمركبات كیمیائیة لربط األسطح أو الحواف أو المواد م
وُمركبات مانعة للتسرب الصقة ومركبات الصقة مانعة للتسرب ، مانعات التسرب 

الصقة ومواد الصقة مانعة للتسرب ، أدوات ومسدسات لجمیع السلع المذكورة آنفاً ، 
مواد تبطین للتعبئة وحشوات من البالستیك للشحن والحاویات ، مواد عازلة حراریة 

لیاف الصناعیة غیر المحبوكة لالستخدام في المالبس وأكیاس النوم مصنوعة من األ
وأغطیة الفرشات وواقیات الوسائد واللحف من الریش واللحف وما تحت اللحف 

والبطانیات ولباس القدم والقفازات ، أشرطة لمقود الدراجات الھوائیة ، أفالم وصفائح 
البولیمري مستخدمة في تعزیز  بالستیكیة وبالستیكیة حراریة وأفالم إلدارة الضوء

والتحكم في درجة السطوع أو إتجاه الضوء أو التباین أو قابلیة العرض أو استھالك 
الطاقة في شاشات الكمبیوتر وشاشات أجھزة الكمبیوتر المحمولة وغیرھا من أجھزة 

الكمبیوتر وشاشات العرض والشاشات الكبیرة والصغیرة للھواتف وأجھزة النداء اآللي 
غیرھا من األجھزة االلكترونیة المحمولة وأطقم التلفزیون وشاشات عرض الفیدیو و

وطرفیات شاشات الفیدیو وشاشات الصور االفتراضیة ومناظر العیون وشاشات 
األدوات االلكترونیة وشاشات ماكینات نقاط البیع وأجھزة عرض وشاشات العرض 

ئة ، أفالم وصفائح بالستیكیة األمامیة والخلفیة والالفتات المضیئة وغیر المضی
وبالستیكیة حراریة وأفالم إلدارة الضوء البولیمري واألشعة تحت الحمراء مستخدمة 
في تعزیز والتحكم في درجة السطوع أو إتجاه الضوء أو التباین أو قابلیة العرض أو 

من حفظ الطاقة الحرارة من النوافذ وغیرھا من المواد الزجاجیة في السیارات وغیرھا 
المركبات وغیرھا من المواد الزجاجیة ، مواد تعبئة وحشو ومواد عازلة ، إبر 

بالستیكیة للتعبئة ، مواد ربط ووصل ، أنابیب مرنة ، مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق ، 
مفاصل تقلص الحرارة ، منتجات عازلة ، أنظمة ربط قابلة لإلقفال ، لبادات المصدات 

مواد للعزل الصوتي ومواد صفائح بالستیكیة مفیدة لتطبیقھا من المطاط أو البالستیك و
على الزجاج من أجل توفیر تلوین للزجاج وأفالم بالستیكیة لتثبیتھا باألسطح المختلفة 

لتوفیر وسائل كشف محاوالت التالعب بـ أو تعدیل تلك األسطح أو التحقق من الالفتات 
مانعة للتسرب ومواد تغلیف ومواد عازلة أو البطاقات أو الملصقات أو العالمات ، مواد 

، مطاط خام أو شبھ مشغول ، أسبستوس ، میكا خام أو معالجة جزئیاً ، إالستومرات ، 
مواد تعبئة ومواد حشو ومواد عازلة (مصنوعة من المطاط أو البالستیك أو البولي 

تیك) ومواد یوریثین أو الرغوات أو الرقائق أو مواد غیر محبوكة من المطاط أو البالس
عازلة ورقائق من المعادن للعزل ، أشرطة لصق لالستخدام الصناعي أو التجاري ، 

أشرطة ال لصق لجلخ العدسات البصریة (لیست لغایات طبیة أو منزلیة) ، ورق وأفالم 
حجب وورق وأفالم حجب الصقة لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة ، أشرطة أكریلیة 

انب أو أحادیة الجانب لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو رغویة مزدوجة من الجو
الطبیة ، أشرطة سالمة من الخلف لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو الطبیة ، 

أشرطة حجب ذات جودة ممتازة لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو الطبیة ، 
لطبیة ، مواد وأفالم فینیل أشرطة رقیقة لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو ا

بلواصق من الخلف لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو الطبیة ، مواد مانعة للتسرب 
ومواد تغلیف من المطاط أو البالستیك أو البولي یوریثین أو الرغوات أو الرقائق أو 

المواد غیر المحبوكة ، أشرطة عازلة وأشرطة عازلة كھربائیة ، حصائر تركیب 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

اومة للحرارة ومرنة ، مواد مقاومة للحرارة بما في ذلك تلك المحتویة على ألیاف مق
سیرامیك وألیاف زجاجیة ومواد تتمدد بالحرارة ، أشرطة مانعة للتسرب في االحوال 
الجویة لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو الطبیة ، ألیاف صناعیة مستخدمة في 

وكة وألیاف شبھ صناعیة مستخدمة في تصنیع وساط تصنیع وسائط الترشیح غیر المحب
الترشیح غیر المحبوكة وصوف صناعي مستخدمة في تصنیع وسائط الترشیح غیر 

المحبوكة ، مواد ربط ووصل من المطاط أو البالستیك أو الرغوات ، حشوات وصل 
إبوكسیة لتقلص الحرارة ، العزل الصوتي ، رغوات مستخدمة لعزل الصوت وتقلیل 

ھتزاز في السیارات والشاحنات والحافالت والقطارات وغیرھا من أنواع المركبات ، اال
اللدائن الحراریة وغیرھا من المواد البالستیكیة والراتنجات الصناعیة في شكل أفالم 

ورقائق وصفائح ، مواد ترشیح (رغوات أو أفالم من البالستیك شبھ معالجة) ، طالءات 
، أقمشة محبوكة من ألیاف السیرامیك ، رغوات بالستیكیة تأسیسیة من المطاط لألسطح 

ورغوات بالستیكیة مطلیة بمواد لصق في شكل ألواح أو صفائح أو قوالب أو قضبان أو 
أنابیب لالستخدام الصناعي أو التصنیعي ، مواد صفائح مقاومة لتقشیر الطلیة الالصقة 

نظیف بالسفع الرملي ، الحساسة ضد الضغط لصنع صفائح إستنسل مستخدمة في الت
أفالم وصفائح فسكوزیة ، أفالم وصفائح سیلیلوز ، واقیات مقولبة ذاتیة اللصق 

مصنوعة من البولي یوریثین لیست لغایات القرطاسیة أو المنزلیة أو الطبیة ، رغوات 
بالستیكیة مطلیة الصقة حساسة ضد الضغط كونھا مستخدمة في المصنوعات ، مرابط 

قفال متكونة من شرائح بالستیكیة متواصلة بمجاالت الرؤوس البالستیكیة مرنة قابلة لإل
التي تتشابك بإحكام عند ضغطھا معاً ، حشوات ھیاكل لالستخدام في ھیاكل المركبات 
واالستخدام البحري ، معاجین حشوات بالستیكیة معززة وحشوات بالستیكیة ، مواد 

ت ھیاكل من البولیستر لالستخدام ألیاف زجاجیة إلصالح ھیاكل المركبات ، حشوا
البحري ، زخارف زینة و/أو واقیة وزخارف وتصامیم للھایكل لتطبیقھا على المركبات 

، بالط رخو ، أغشیة حاجبة ألشعة الشمس للنوافذ [أغشیة ملونة] ، راتنجات 
إصطناعیة [منتجات شبھ مشغولة] ، ألیاف بالستیكیة لیست لإلستخدام النسیجي ، ألیاف 

لكنة ، ُمركبات لمنع اإلشعاع الحراري ، صوف الزجاج للعزل ، صوف معدني مف
للعزل ، صوف خبث معدني للعزل ، مانعات للتسرب إلصالح وصیانة األسطح 
الداخلیة والخارجیة للسیارات ، مانعات تسرب لدرز ھیاكل المركبات ، واقیات 

سطح المختلفة لتوفیر توسید إالستومر مشكلة لھا مواد الصقة من جانبھا لتثبیتھا باأل
وحمایة لألسطح المذكورة ، أشكال قوالب إالستومر بلواصق من الخلف لتثبیتھا بالمواد 

  دون غیرھا 17لغایات الحمایة الواردة بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - كال على حدة وفى الوضع العادى  3Mالتنازل عن  -االشتراطات        :      
وغیرھا 84161العالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340239  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  أحمد عصام سعد محمد شعبان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید  -حى الشرق  -بالدور الثالث مجمع السالم  3مدخل  42مكتب رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

) وبصفة خاصة األنابیب المرنة غیر المعدنیة 17جمیع منتجات الفئة ( - 17الفئة 
والمواسیر والخراطیم البالستیكیة وخراطیم الكھرباء العادیة والفلكسبل التى تستخدم فى 

أغراض عزل التوسیالت الكھربائیة وشریط اللحام ( الشیكرتون ) المستخدم فى 
  ) دون غیرھا17ئیة الواردة بالفئة (األغراض الكھربا

 

209616العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0340243  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/09/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  أحمد عصام سعد محمد شعبان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید  -حى الشرق  -بالدور الثالث مجمع السالم  3مدخل  42مكتب رقم 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

) وبصفة خاصة األنابیب المرنة غیر المعدنیة 17جمیع منتجات الفئة ( - 17الفئة 
والفلكسبل التى تستخدم فى  والمواسیر والخراطیم البالستیكیة وخراطیم الكھرباء العادیة

أغراض عزل التوصیالت الكھربائیة وشریط اللحام (الشیكرتون ) المستخدم فى 
  ) دون غیرھا17األغراض الكھربائیة الواردة بالفئة (

 

209616العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنھا ط
 

    0364979  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  )17المنتجات المصنوعة من البالستیك وجمیع منتجات الفئة ( - 17الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364983  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  )17المنتجات المصنوعة من البالستیك وجمیع منتجات الفئة ( - 17الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369633  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة امریكیة تاسست وقائمة طبقالقوانین والیة   -التیكریت انترناشیونال إنك  
  كونیتیكت. الوالیات المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات المتحدة   3423 - 06524وان التیكریت بارك نورث بیتھانى،  ، سى تى 
  االمریكیة

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط و الغاتابرشا و الصمغ و االسبستوس و المیكا و المنتجات المصنوعة  - 17الفئة 
من ھذه المواد و غیر واردة فى فئات اخرى مواد بالستیكیة متشكلة البثق لالستعمال فى 

التصنیع مواد التغلیف و الحشو و العزل انابیب مرنھ الكلیشیھات و جمیع المنتجات 
  17ة رقم الواردة بالفئ
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370023  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست  -ترینتي باي اكیوبیمنت ھولدینجز , ال ال سي 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  - وقائمة طبقا لقوانین والیة تكساس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  77002, ھوستون , تكساس  2700لویزیانا ستریت , سویت  1201

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات انابیب وخطوط انابیب مرنة الستخدامھا فى صناعة النفط والغاز  - 17الفئة 
مرنة لنقل الغاز  الغراض التنقیب عن النفط والغاز وانتاجھا ونقلھا وحفرھا وھى انابیب

الطبیعى الطبیعى تتألف بشكل اساسى أو كلى من اللدائن انابیب مرنة بالحرارة مرنة 
انابیب مرنة تتكون بشكل اساسى او كلى من اللدائن لنقل الغاز الطبیعى النفط الماء ثانى 

اكسید الكربون خام المعادن وقود الطائرات میاه الصرف الصحى وكابالت االلیا 
ولكن لیس بما فى ذلك الخراطیم أو االنابیب المرنة أو منتجات خطوط  البصریة

االنابیب أو غیرھا من المنتجات المستخدمة فى اغراض بیع النفط أو البترول أو 
  17اغراض التزود بالوقود بالفئة رقم 
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370025  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

26/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -ترینتي باي اكیوبیمنت ھولدینجز , ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  77002, ھوستون , تكساس  2700لویزیانا ستریت , سویت  1201

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

ستخدامھا فى صناعة النفط والغاز منتجات انابیب وخطوط انابیب مرنة ال  - 17الفئة 
الغراض التنقیب عن النفط والغاز وانتاجھا ونقلھا وحفرھا وھى انابیب مرنة لنقل الغاز 

انابیب  -انابیب مرنة بالحرارة مرنة  -الطبیعى تتالف بشكل اساسى او كلى من اللدائن 
ثانى  -الماء  -نفط ال - مرنة تتكون بشكل اساسى او كلى من اللدائن لنقل الغاز الطبیعى 

میاة الصرف الصحى وكابالت  -وقود الطائرات  - خام المعادن  -اكسید الكربون 
االلیاف البصریة ولكن لیس بما فى ذلك الخراطیم او االنابیب المرنة او منتجات خطوط 
االنابیب اوغیرھا من المنتجات المستخدمة فى اغراض بیع النفط او البترول او اغراض 

  دون غیرھا 17لوقود الفئة التزود با
 

--- 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371715  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة   -شركة ارابتك تریدنج  كوربوریشن لألستیراد والتوكیالت التجاریھ 
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -مدینة نصر  -الحدیقھ الدولیھ  -عمارت الشرق للتأمین  12

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 17الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -ارابتك تریدینج  كوربوریشن ( اتكو انترناشیونال)  -احمد محمد محمد خلیل وشریكة  
  شركة توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدینة نصر  -الحى السابع  -حى الزھور  - 11الدور  3شقة  -أحنین بن اسحاق  2
  القاھره 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 17جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 17الفئة 
 

التنازل عن البیانات التجاریة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371745  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة   -شركة ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد والتوكیالت التجاریھ 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17ة ىالفئة جمیع المنتجات الوارد - 17الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  -والتوكیالت التجاریھ   -شركة ارابتك تریدنج كوربوریشن لالستیراد 
  طة بسی

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -الحدیقة الدولیة   -أ  عمارات الشرق للتأمین  2

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 17الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنھا
 

    0372314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -ینة نصر مد -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  2

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 17الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372686  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  -لصناعات البالستیكیة االخوة المتحدون ل -محمود مصطفى ھوارى وشریكیھ  
  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة - المھندسین  -ش السودن  308

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 17الفئة 
 

ل عن البیان التناز -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -یدة القاھرة الجد -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط والمنتجات المصنوعھ منھ وغیر واردة بفئات اخرى وجمیع  - 17الفئة 
  دون غیرھا 17المنتجات الواردة بالفئھ 

 

التنازل عن الحروف وعن الرسم كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنھا طل
 

    0372875  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد  -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المطاط والمنتجات المصنوعھ منھ وغیر واردة بفئات اخرى وجمیع  - 17الفئة 
  17المنتجات الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف والبیان 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة  -فرد  -امیر یونان جرجس تاوضروس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر . - القاھرة  -القاھرة الجدیدة  -ثان  5عمارة  -  17مجموعة  -مدینة الرحاب 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

ت اخرى وجمیع المطاط والمنتجات المصنوعھ منھ وغیر واردة بفئا - 17الفئة 
  7المنتجات الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372932  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصري الجنسیة    -فرد    -مؤمن على على الشلقامى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

   سوھاج - جرجا  -شارع الحریھ 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جمیع منتجات الفئھ  - 17الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369344  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركة مساھمة تاسست طبقا لقوانین والیة كالیفورنیا -و بیفیرلى ھیلز .انك ریكارد
  الوالیات المتحدة االمریكیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة  98032، كینت واشنطون  226ساوث الشارع  6329

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

متعھ) حقائب حمل حقائب حقائب حقائب الید محافظ جیب صنادیق الثیاب ( ا - 18الفئة 
  دون غیرھا 18خقائب النقود حقائب صغیره للوثائق واالوراق الوارده بالفئھ 

 

----االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369711  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :یلالتسج إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -شركة جانت ایة بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ستوكھولم ، السوید  10251،  27021بى او بوكس 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

ة فى الجلود وتقلید الجلود المنتجات المصنوعة من ھذة المواد غیر الوارد  - 18الفئة 
فئات اخرى جلود الحیوانات الخام او المدبوغة االمتعة حقائب الید جزادین (محافظ) 

محافظ جلدیة حافظات االعمال التجاریة وبطاقة االئتمان حافظات جواز السفر محافظ 
جیب اغلفة دفاتر الشیكات حقائب مدرسیة جراب حقائب مصنوعة من القماش حقائب 

ثیاب حقائب مستحضرات التجمیل سالسل للمفاتیح للشاطىء حقائب للسفر صنادیق 
  دون غیرھا 18وحافظات للمفاتیح مظالت (شماسى) شماسى وعصى بالفئة رقم 

 

Gالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :لتسجیلا إسم طالب
  

شركة توصیة   -شركة ارابتك تریدینج  كوربوریشن  لألستیراد والتوكیالت التجاریھ 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -مدینة نصر  -الحدیقھ الدولیھ  -أ عمارت الشرق للتأمین  2

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18 جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 18الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373149  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت  ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  18  : المةــــــات العـــئف
  

 18شنط وحقائب جلدیھ المنتجات المصنوعھ من الجلد وجمیع منتجات الفئة  - 18الفئة 
  دون غیرھا من الفئات 

 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0304089  

  خ :ــــــــــــــــــیبتار
 

25/06/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة - شركة بلوك الصناعیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  J28 J14 J13قطع  B2المنطقة الصناعیة الثانیة  -مدینة العاشر من رمضان  

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 19بالفئة جمیع المنتجات الواردة  - 19الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
العالمة مرتبطة مع العالمة  -تعھد مالك العالمة باستخدامھا مجمعة  -مقطعى العالمة كال على حدة 

289228رقم 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0307210  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/09/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -جیھ .أر. فور ال تى دى 
  الوالیات المتحدة األمریكیة -والیة واشنطن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  والیات المتحدة األمریكیة براكن بالیس اس اى سنوكو المى ،واشنطن ، ال 8107

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

الزجاج المعماري، و تعنى الزجاج الھیكلى، زخرفة الزجاج، والزجاج  - 19الفئة 
المضاد للحریق، زجاج ضد الصدمات، والزجاج األمن، والزجاج ممدودة فیھ األسالك 

جل بناء و أو ألغراض البناء؛ ، األضواء الجانبیة والنوافذ والعوارض، كل ما سبق من أ
زجاج النافذة. ألواح الزجاج؛ طوابق غیر المعدنیة؛ ساحة باب خشبي مقاومة للحریق. 

المواد قابلة للتشكیل او التأتیر، وھي إطارات األبواب الخشبیة، إطارات النوافذ 
الخشبیة، إطارات النوافذ واألبواب المقاومة للحریق مصنوعة من الخشب والجدران 

یر المنقولة. مواد البناء، و تعنى مطاحن لألبواب ومطاحن للنوافذ واألبواب غیر غ
المعدنیة؛ مواد البناء من الزجاج؛ مواد البناء تطفو على السطح، و تعنى السیرامیك 

لكسوة الجدران، كسوة الجدار الغیر معدنیة، كسوة الجدار االصطناعیة ، كونترتوب 
أرضیات السیرامیك واألرضیات الزجاجیة، بناء الزجاج؛ السیرامیك لمزید من التثبیت و

  دون غیرھا 19سالمة الزجاج ألغراض البناء..و ھذه المنتجات واردة بالفئة 
 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369634  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :یلالتسج إسم طالب
  

شركة مساھمة امریكیة تاسست وقائمة طبقالقوانین والیة   -التیكریت انترناشیونال إنك  
  الوالیات المتحدة االمریكیة   - كونیتیكت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الوالیات المتحدة   3423 - 06524وان التیكریت بارك نورث بیتھانى،  ، سى تى 
  االمریكیة

  19  : مةالــــــات العـــفئ
  

اسفلت و زفت  -مواد بناء ( غیر معدنیة ) انابیب صلبة غیر معدنیة للمبانى  - 19الفئة 
نصب ( مجسمات ) غیر معدنیة و  - و قار ( بیتومین ) مبانى غیر معدنیة قابلة للنقل 

  19جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

 112630 االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370785  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیھ بسیطة -مجموعھ الوالء الدولیھ  -طھ محمد السعید عبدالعظیم وشریكتھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینھ  -الدور الثاني  203لمنطقة الثامنة شقھ ا 27بلوك  1ش احمد الزمر قطعھ  46
  القاھرة -نصر 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  19(جبسم بورد ) الوارد بالفئة -جبس للدیكورات  - 19الفئة 
 

التنازل عن البیان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0316035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/03/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -ش م م  -الشركة التجاریة للمفروشات ومواد الدیكور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمسلحة بجوار مستشفى القوات ا -كورنیش النیل  -برج زھراء المعادى 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا 20) وجمیع منتجات الفئة (20األثاث الخشبیة بالفئة ( - 20الفئة 
 

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

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370099  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

29/04/2018  

  :التسجیل طالب إسم
  

  شركة مساھمة (قابضة ) -شركة فیماكو قابضة ش.م.ل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -المتن الشمالي  -شارع نھر الكلب  -المنطقة الصناعیة  -مزرعة یشوع 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 20حاویات تغلیف من البالستیك بالفئة  - 20الفئة 
 

----شتراطات        :      اال
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371165  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -شركة شنادیغ انترناشونال كوربوریشن 
  المریكیةالوالیات المتحدة ا -والیة كاروالینا الشمالیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة - 27410تودر الین ، غرینزبور ، نورث كاروالینا  4200

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 20االثاث بالفئة  - 20الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373150  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

 -اثاث مكتبى  -ن الخشب او الفلیین المنتجات المصنوعھ م - االثاث والمرایا  - 20الفئة 
دون  20وجمیع منتجات الفئھ  -قواعد ألوعیھ الزھور  -ساللم خشبیھ  -اثاث مدارس 

  غیرھا
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373948  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة مؤلفة وقائمة وفقا للقانون المصرى  -شركة بلند لالثاث ش م م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمھوریة مصر  -القاھرة  -مدنیة نصر   -شارع حافظ رمضان من مكرم عبید  8
  العربیة 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

االثاثات والمرایا واطارات الصور المنتجات ( غیر الواردة فى فئات أخرى   - 20الفئة 
) المصنوعة من الخشب أو الفلین أو الغاب أو الخیزران أو الصفصاف أو القرون أو 

العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكھرمان أو المحار أو المرشوم والمواد 
  20المواد أو من المواد البالستیكیة وجمیع المنتجات الواردة بالفئة البدیلة لكل ھذه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0299984  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/03/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  59شركة مساھمة مصریة وفقا الحكام القانون  -ھالل والنجمة الذھبیة ش م م  شركة ال
  1984لسنة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -عابدین   -ش عبد العزیز 23

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 21األدوات المنزلیة بالفئة  - 21الفئة 
 

الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  االشتراطات        :      منح
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0347156  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

نیسان جیدوشا كابوشیكى كایشا(وتتاجر ایضا باسم نیسان موتوركول لیمتد) شركة 
  ت وقائمة بموجب قوانین الیابانیابانیة محدودة المسئولیة تالف

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كن , الیابان -كو , یوكو ھاما  شى , كانجاوا  -تاكارا شو , كاناجاوا  2

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

أواني وأوعیة لالستعمال المنزلي وللمطابخ؛ أمشاط واسفنج؛ الفراشي  - 21الفئة 
)؛ مواد صناعة الفراشي؛ األدوات ألغراض التنظیف؛ سلك (باستثناء فراشي التلوین

جلي؛ الزجاج غیر المشغول أو شبھ المشغول (باستثناء الزجاج المستخدم في البناء)؛ 
األواني الزجاجیة، اواني البورسلین واالواني الخزفیة غیر الواردة في فئات أخرى. 

لواقیة الموضوعة تحت األكواب؛ فتاحات القناني، الكھربائیة وغیر الكھربائیة؛ القطع ا
غیر الورقیة والتي ال تكون مفارش مائدة، الصواني لالستخدامات المنزلیة؛ الكریستال 

[أواني زجاجیة] ؛ أعواد األكل؛ سالل النزھات المجھزة؛ بما في ذلك األطباق؛ 
جاج المبردات المحمولة غیر الكھربائیة ؛ تماثیل البورسلین؛ السیرامیك، الخزف أو الز

؛ أكواب الشرب ذات المقابض؛ أوعیة شرب ؛ حاویات العزل الحراري ؛ حماالت 
القناني البالستیكیة ؛ األباریق ؛ المزھریات ؛ أواني الطبخ ؛ غیر الكھربائیة؛ القطع 
  القماشیة للتنظیف؛ حماالت المنادیل الورقیة (علب) ؛ أغطیة علب المنادیل الورقیة. 

 

299082العالمة مرتبطة بالعالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0348525  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/03/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - محمد عرفھ ھاشم الغربلى وشركاه  -شركة سالى لتصنیع األلومنیوم  
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مصر الجدیدة  -روكسى  24شقة   -شارع بطرس غالى  6

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21األوانى المنزلیة الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0357922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/10/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  - االسره لالوانى المنزلیھ   -أشرف قمر وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -شارع رضوان السكران  -المرج  

  21  : مةالــــــات العـــفئ
  

   21جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - 21الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364980  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

 -صوانى  -اطباق  -ادوات واوانى واوعیة لالستعمال المنزلى والمطبخ   - 21الفئة 
وجمیع  -ادوات تنظیف یدویة  - احواض غسیل  -مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب 

  )21منتجات الفئة (
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0364984  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -برایت دیزاینز للمستلزمات المنزلیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر  6مدینة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  10/211

  21  : ةالمــــــات العـــفئ
  

 -صوانى  -اطباق  -ادوات واوانى واوعیة لالستعمال المنزلى والمطبخ  - 21الفئة 
وجمیع  -ادوات تنظیف یدویة  - احواض غسیل  -مناشر تجفیف الغسیل  -اكواب 

  )21منتجات 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371168  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست  -شركة شینزیھن جیسوب تریدینج كو ال تى دى 
  وقائمة طبقا لقوانین الصین  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

النجھوا ’ فوشینج ستریت ’ جوانالن افینیو  111اف فوجیا بیزینس سنتر ان او  4
  الصین -شینزیھن  -دیستریكت 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

ادوات تجمیل حقائب توالیت علب تجمیل مجھزة اسفنج توالیت قطن ذر  - 21الفئة 
مساحیق التجمیل علب مساحیق التجمیل علب مساحیق التجمیل بخاخات العطور 

بخاخات العطور فراشى حالقة قواعد لفراشى الحالقة اسفنج جلى لرك الجلد ادوات 
مالوق تجمیلیة اسفنج المكیاج فراشى المكیاج فواصل اصابع تستخدم  ازالة المكیاج

لالظافر علب مساحیق التجمیل فرش التقشیر ادوات ازالة (كھربائیة) ادوات ازالة غیر 
  21كھربائیة بالفئة رقم 
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371345  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما" 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -  الھرم -كفر الجبل  - شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373151  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

ادوات واوانى واوعیھ لالستعمال المنزلى وللمطبخ (لیست من معادن نفیسة  - 21الفئة 
دون  21نتجات الفئة او مطلیھ بھا ) المنتجات المصنوعھ من الزجاج الصینى وجمیع م

  غیرھا
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

281 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0366793  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  صریةشركة مساھمة م -توفیر للمواد الغذائیة ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -اكتوبر  6 -المنطقة الصناعیة السادسة  - 11مبنى رقم د قطعة رقم 

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  22جمیع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

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

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371346  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما"  
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم  -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا)  متفرع من ترعة المنصوریة  176
  محافظة الجیزة  -

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  22جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 22الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371347  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا   - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما" 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الھرم   -كفر الجبل  - صوریة شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المن176
  محافظة الجیزة 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  23جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
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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 جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  سورى الجنسیة-فرد  -ه رضوان عبد القادر عزیز

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمھوریة العربیة السوریة -حلب 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 24جمیع منتجات الفئة  - 24الفئة 
 

-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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنھا
 

    0369712  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین السوید -شركة جانت ایة بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ستوكھولم ، السوید  10251،  27021بى او بوكس 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

المنسوجات ومنتجات النسیج الغیر واردة بفئات اخرى بطانیات اكیاس  - 24الفئة 
للمخدات بطانیات لألسره اغطیة لالسرة شراشف اقمشة مفروشات مفارش للمائدة 

اغطیة للموائد بیاضات للحمامات مناشق مفارش موضعیھ للحمامات روب للحمام بالفئة 
  دون غیرھا 24رقم 

 

Gالتنازل عن حرف  -:           االشتراطات   
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

كتاكیت لصناعة المالبس الجاھزة والمفروشات  -إبراھیم احمد جن على وشریكھ  
  شركة تضامن -والبطاطین  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة -العاشر من رمضان  - C5المنطقة الصناعیة  -  44القطعة رقم 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
 

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370373  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطھ -طلعت محمد حماد العبد و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -االسماعیلیة  -القنطرة شرق  -) بالمنطقة الصناعیة  9،  8/ ى .  7القطعة ارقام ( 
  االسماعیلیة

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  )24جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - 24الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فردى  -المودة للصناعات النسیجیة   -أحمد محمد السید أباظة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -كفر الدوار  - بزمام شركة مصر للغزل والنسیج  16/  3قطعة

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24ارد بالفئة الغزل والنسیج الو - 24الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة منطقة حرة تأسست طبقا لقوانین االمارات  -تو ى بى ار  اوه  دى ام سى سى 
  العربیھ المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، دبى ،  2، جولیرى اند جیمبلیكس  5دى ام سى سى بیزنیس سنتر، لیفل  ، 42یونیت 
  االمارات العربیھ المتحدة

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

اقمشة الصقة بالحرارة، بیاضات حمام (عدا المالبس)، بطانیات لألسرة،  - 24الفئة 
طیة) لألسرة، اقمشة فراش، اغطیة لألسرة، اغطیة من الورق لألسرة، بیاضات (اغ

شراشف، بطانیات لألسرة، اقمشة، منسوجات قطنیة، اغطیة من النسیج لألثاث، اغطیة 
لألسرة (شراشف)، اغطیة للوسائد، اغطیة (سائبة) لألثاث، اغطیة للمخدات، ستائر 
لألبواب، اقمشة، اقمشة للباس القدم، اقمشة لالستخدام في النسیج، مناشف للوجھ من 

اس القدم، قماش من الوبر (خیش)، منادیل من النسیج، بطانات من النسیج، اقمشة للب
النسیج للقبعات، تباع بالتجزئة، بیاضات لالستعمال المنزلي، بیاضات (اغطیة) لألسرة، 

قماش بیاضات، بیاضات لالستعمال المنزلي، انسجة للمالبس النسائیة الداخلیة، انسجة 
ت، تباع بالتجزئة، بطانات (انسجة)، منادیل لتبطین األحذیة، بطانات من النسیج للقبعا

إلزالة مستحضرات التجمیل (قماش)، مواد نسیجیة، مفارش موضعیة (لیست من 
الورق)، اغطیة للفراش، ناموسیات، منادیل من القماش إلزالة مستحضرات التجمیل، 

منادیل من النسیج للموائد، ستائر شبكیة، ناموسیات، اقمشة من نسیج غیر محبوك، 
قماش زیتي مستخدم كمفارش للموائد، اغطیة للمخدات ، أكیاس للمخدات ، مفارش 

موضعیة لیست من الورق، اغطیة من النسیج للطابعات، لحف ، بطانیات للسفر (اغطیة 
متراكبة)، مالءات (انسجة)، ستائر من النسیج او البالستیك لحمام الدش، حریر 

موائد لیست من الورق، منادیل من النسیج (قماش)، أكیاس للنوم (اغطیة)، بیاضات لل
للموائد، منادیل من النسیج إلزالة مستحضرات التجمیل، مناشف من النسیج، قماش 
مخطط للتطریز، بطانیات للسفر (اغطیة متراكبة)، مطرزات من النسیج تعلق علي 

  دون غیرھا 24الجدران، قماش صوفي، اقمشة صوفیھ، 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371348  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما"  
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الھرم    -كفر الجبل  - شارع السادات (سلطان سابقا)  من ترعة  المنصوریة  176
  محافظة الجیزة 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة - ش ذ م م   masarشركة مسار لالستیراد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر-ش حافظ رمضان 8

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 24جمیع منتجات الفئة  - 24الفئة 
 

ى االلوان االشتراطات        :      منح حق خاص عل
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0293112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/09/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة - ش . م . م  -برونتو لتصنیع المنتجات الجلدیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -جسر السویس  -لقاھرة السالم ا -من ش مسجد الوطنیة خلف حدیقة بدر  110ش  6
  منشیة السد العالى 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25احذیة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

--- االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

293 
 

 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0300427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

01/04/2014  

  :لتسجیلا إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة الرسائل التجاریة  -الھادى ابراھیم وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدرب االحمر  -شارع االزھر الدور الثانى بعد االرضى   127

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المالبس الداخلیة  25جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0308180  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/10/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة یاسمینا للمالبس الجاھزة (ش م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع سرایا عادل حسین الدقى الجیزة  13 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25جمیع منتجات الفئة  - 25الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0318053  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا  -بري الیس انترناشیونال جروب ھولدنجز لیمیتد 
  لقوانین ایرالندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ایست باي ستریت ، ناسو ، جزر البھامز 5مونتاجیو ستیرلینج سنتر ، فلور 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  25المالبس والبسة القدم واغطیة الراس وھذه المنتجات الوارده بالفئة  - 25الفئة 
  غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0318436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة  -عمرو احمد حسن لھیطة  -شركة لھیطة التجاریة الحدیثة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم العرب  - شارع القلیوبیة وسعد زغلول  7

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس الجاھزة واالحذیة وجمیع منتجات الفئة  - 25فئة ال
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0330559  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/02/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یاایطال -ش مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین بولونیا  -جى اند جى . اس . ار . ال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ایطالیا -بولونیا  40138 - 50سى . ایھ ، بیزاردى 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

مالبس ، البسة خارجیة ، مالبس ریاضیة ، مالبس محبوكة ، مالبس داخلیة  - 25الفئة 
مة ، ، مالبس للشاطئ ، ربطات عنق ، جوارب ، اوشحة ( كوفیات ) ، قفازات ، احز

  دون غیرھا 25البسة قدم ، لباس للراس وھذه المنتجات واردة بالفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0337779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

ئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا شركة ذات مس -ال ال سى  -ان واى دى جیھ أباریل 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -لقوانین والیة نیویورك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحده االمریكیھ 90058ساوث سوتو ستریت فیرنون ، كالیفورنیا  5401

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25الراس وجمیع المنتجات الوارده بالفئھ المالبس وألبسة القدم وأغطیة  - 25الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0339716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة توصیة بسیطة - بریمییر جارمنت  -تامر رفعت دیاب وشریكتھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المعادى  -الشطر العاشر زھراء المعادى  63بلوك  9میرالد قطعة مشروع اال 1عماره 
  القاھرة -

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

االشتراطات        :      عدم استخدام عنصر واحد دون االخر ( استخدامھا مجمعة )
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنھا طلب
 

    0350207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/04/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -الفتح لالستیراد والتصدیر  -صفاء اسماعیل رمضان محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طناح بملك / عالء الدین فتحى محمد ابو العنین مركز المنصورة الدقھلیة . 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غیرھا 25جمیع منتجات الفئة ( - 25الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367988  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یة مصرى الجنس -فرد  -یس كان المالبس الجاھزه   -اسالم احمد فتوح عبد القادر   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محمد یوسف ابراھیم رمضان الشرقاوي المحلھ الكبري 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس الجاھزه الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369572  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

17/04/2018  

  :التسجیل سم طالبإ
  

  فرد -جورج عادل یوسف عبد المسیح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الدقى  -شارع المدینة المنورة المھندسین  55

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس بما فیھا المالبس الریاضیة و لباس القدم و االحذیة الریاضیة و  - 25الفئة 
  دون غیرھا 25ئة اغطیة الرأس بالف

 

369573االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369701  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ودةشركة ذات مسئولیھ محد -ستراتشى المحدودة للتجارة والتوریدات   ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امین خیرت الغندور میامى االسكندریة 851

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

369702االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369702  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیھ محدودة -ستراتشى المحدودة للتجارة والتوریدات   ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش امین خیرت الغندور میامى االسكندریة 851

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25س الواردة بالفئة المالب - 25الفئة 
 

369701االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  لقوانین السوید شركة مساھمة سویدیة تاسست وقائمة طبقا -شركة جانت ایة بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ستوكھولم ، السوید  - 10251،  27021بى او بوكس 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس لباس القدم واغطیة الرأس بالفئة  - 25الفئة 
 

Gالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنھا
 

    0370210  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  -ایمن عبد الفضیل محمود القاضى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

خلف مدرسة االیمان  -ملك محمود رضا سویلم   -الطریق الدائري   -منوفیة  -اشمون  
  االبتدائیة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس الجاھزة الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الرسم 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370241  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة  -شركة لطفى للصناعات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم مصر  -بشارع عبد العزیز فھمى  117بالدور االرضى بالعقار رقم  1شقة رقم 
  القاھرة .  -الجدیدة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جمیع منتجات الفئة   - 25الفئة 
 

لعالمة كال على حدى االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى ا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

02/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

كتاكیت  لصناعة المالبس الجاھزة والمفروشات  -إبراھیم احمد جن على وشریكھ 
  شركة  تضامن -والبطاطین  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقیة -العاشر من رمضان  - C5المنطقة الصناعیة   -  44لقطعة رقم ا

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 25الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370748  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة منطقة حرة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -تو ى بى ار  اوه  دى ام سى سى 
  االمارات العربیھ المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، دبى ،  2بلیكس ، جولیرى اند جیم 5، دى ام سى سى بیزنیس سنتر ، لیفل  42یونیت 
  االمارات العربیھ المتحدة

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

مرایل (مالبس)، اثواب استحمام، مالبس للشاطئ، احذیة للشاطئ، احزمة  - 25الفئة 
(مالبس)، احزمة للنقود (مالبس)، احذیة، احذیة للریاضة، قبعات (اغطیة للرأس)، 

البدنیة، مالبس من جلد مقلد، مالبس جلدیة،  قبعات استحمام، مالبس، مالبس للریاضة
معاطف، معاطف خفیفة، مشدات للنساء (تلبس تحت الثیاب)، مالبس للحفالت التنكریة، 

زمامات االكمام، واقیات مالبس، اثواب، عباءات، اغطیة لالذنین (مالبس)، احذیة او 
قدم، احذیة لكرة صنادل من نسیج الحلفاء، احذیة لكرة القدم ، رصائع ألحذیة كرة ال

القدم، لباس القدم، أدوات مانعة النزالق األحذیة، ثیاب غبردین، قفازات (مالبس)، 
عباءات، احذیة للریاضة البدنیة، احذیة نصفیة، قبعات، قبعات ورقیة (مالبس)، اربطة 
للراس (مالبس)، اغطیة للراس، برنس (اغطیة للراس) (مالبس)، جاكیتات (مالبس)، 

لصوف (مالبس)، قمصان صوفیة (مالبس)، جرزایة من الصوف، جاكیتات من ا
جرزایة (كنزات من الصوف)، مالبس محبوكة، مالبس جلدیة، مالبس من الجلد المقلد، 

اغطیة للساق، طماقات (اغطیة للساق)، طماقات (بناطیل)، مالبس كتانیة، بطانات 
الت التنكریة، تاج جاھزة (أجزاء من مالبس)، غطاء للعین عند النوم، مالبس للحف

االسقف (قبعة)، تاج االسقف (قبعة)، احزمة للنقود (مالبس)، مالبس سائقي السیارات، 
اغطیة لتدفئة الیدین (مالبس)، مالبس خارجیة، افرھوالت، معاطف خارجیة، 

بیجامات، سراویل داخلیة، اطراف امامیة للقبعات، اثواب بال كمام، جیوب المالبس، 
ھزة، بطانات جاھزة (أجزاء من مالبس)، ارواب استحمام، بیجامات، مالبس جا

صنادل، ساري (لباس ھندي)، السارنغ، نطاقات، لفاعات، لفاعات، شاالت، واقیات 
مالبس، صدر القمیص، یاقات قمصان، قمصان، احذیة، قمصان قصیرة االكمام، 

ازات للتزلج، لفاعات للكتفین، قبعات استحمام، قمصان داخلیھ للرجال، احذیة تزلج، قف
تنانیر، شورتات علي شكل تنورة، قبعات ضیقة، غطاء للعین عند النوم، شباشب، 

قمصان داخلیة (مالبس داخلیة)، جالبیب، حماالت للجوارب، جوارب قصیرة، نعال 
للباس القدم، طماقات للكاحل، احذیة للریاضة، قمصان للریاضة، احذیة للریاضة، 

تات من الصوف (مالبس)، بدالت، اثواب استحمام، رصائع ألحذیة كرة القدم، جاكی
واقیات من الشمس، مالبس داخلیة ماصة للعرق، سترات، اثواب سباحة، قمصان 

نصف كم، اثواب ضیقة، زخارف لباس القدم، اثواب فضفاضة، قبعات رسمیة، معاطف 
خلیة خفیفة، احزمة للبنطلونات، بنطلونات، سراویل استحمام، مالبس داخلیة، مالبس دا
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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 - 948 عدد

مضادة للعرق، سراویل داخلیة، مالبس داخلیة، مالبس داخلیة مضادة للعرق، أزیاء 
موحدة، رخم لباس القدم (الجزء العلوي من لباس القدم، خمار (مالبس)، صدارات، 
صدارات (لصید السمك)، اطراف امامیھ للقبعات، صدارات، مالبس مضادة للماء، 

دون  25ي الماء، یاقات قمصان بالفئة رقم : سیور لالحذیة، بذالت رطبة للتزلج عل
  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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371188  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

20/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش مساھمة مصریة -االفاضل تكس لصناعة المالبس الجاھزة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة -العبور  - الحي الثامن  -رباح  شارع بالل بن 20

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25جمیع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371349  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل سم طالبإ
  

  شركة مساھمة مصریھ  - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما " 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع السادات سلطان سابقا متفرع من شارع المنصوریة كفر الجبل الھرم 176
  محافظة الجیزة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25ات الواردة بالفئة جمیع المنتج - 25الفئة 
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  تركیا -اسطنبول  -جوزنورو تكستیل سانایى فى دیش تیجاریت لیمتد شیركیتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تركیا -اسطنبول  -بیندیك  2/1-1سى فیكیل سوكاك كورتكوى ماھالی

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس وتشمل المالبس الداخلیھ والخارجیھ جوارب قصیره مالبس  - 25الفئة 
محبوكھ الخمارات شاالت بندانات احزمھ لباس القدم احذیھ شباشب صنادل اغطیھ 

بعات مستدیره مسطحھ )قبعات ضیقھ الوارده الرأس قبعات قبعات مع االقنعھ بیریھ ( ق
  دون غیرھا 25بالفئھ 

 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  تركیا -اسطنبول  -لیمتد شیركیتى جوزنورو تكستیل سانایى فى دیش تیجاریت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تركیا -اسطنبول  -بیندیك  1/2-1كورتكوى ماھالیسى فیكیل سوكاك 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس وتشمل المالبس الداخلیھ والخارجیھ جوارب قصیره مالبس  - 25الفئة 
ھ لباس القدم احذیھ شباشب صنادل اغطیھ محبوكھ الخمارات شاالت بندانات احزم

الرأس قبعات قبعات مع االقنعھ بیریھ ( قبعات مستدیره مسطحھ )قبعات ضیقھ الوارده 
  دون غیرھا 25بالفئھ 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371577  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة لبنانیة -ایلیغانتیھ ش . م . ل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -طابق سفلى ثانى  -بنایھ سبع بعینو  -الكسلیك  -صربا 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

 -معاطف  -قبعات  -اوشحة  -لباس القدم  -احذیة  - مالبس  -مالبس رجالیة  - 25الفئة 
اقنعة الواردة بالفئة  -جوارب قصیرة  -احذیة  -سترات  -مالبس نوم  -ربطات عنق 

  دون غیرھا 25
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371705  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  -ك تریدینج  كوربوریشن  لألستیراد والتوكیالت التجاریھ شركة ارابت
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھره  -مدینة نصر  -الحدیقھ الدولیھ  -أ عمارت الشرق للتأمین  2

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25جمیع المنتجات الوارده بالفئھ   - 25الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤلیة محدودة-  masarشركة مسار لالستیراد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة نصر-ش حافظ رمضان 8

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25ال فقط الواردة بالفئة مالبس االطف - 25الفئة 
 

-االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372125  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  یة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفاداشركھ امریك  -انك  -امازون تكنولوجیز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -   98109واشنطن ’ سیاتل ’ تیرى افنیو ان  410

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس واألحذیة وأغطیة الرأس وبالتحدید البدالت والسترات الریاضیة  - 25الفئة 
اضیة والسترات والبدالت الرسمیة للرجال (التوكسیدو ) والقمصان والمعاطف الری

الرسمیة والسراویل والبناطیل والسترات المعرفة وربطات العنق والجاكیتات 
والمعاطف والقبعات والجوارب الرسمیة واالحزمة والقفازات والمالبس الداخلیة 

  دون غیرھا  25والواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نھا طلب رقم قدم ع
 

    0372189  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا  -امازون تكنولوجیز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -   98109واشنطن ’ سیاتل ’ تیرى افنیو ان  410

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس و لباس القدم و اغطیة الراس و بالتحدید القمصان و القمصان  - 25الفئة 
الطائیة ( تیشرت) و البلوزات الفضفاضة و السراویل و السراویل القصیرة ( الشورت 

(البلوفر ) و قطع المالبس العلویة بدون االكمام و السترات المعرقة و الكنزات الشتویة 
) و االوشحة و الجاكیتات و المعاطف و المعاطف الواقیة من المطر و القبعات و 

  دون غیرھا . 25مالبس النوم و الجوارب و القفازات و الواردة بالفئة 
 

على حدى  mاالشتراطات        :      التنازل عن  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا  - امازون تكنولوجیز ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحدة االمریكیة -   98109واشنطن ’ سیاتل ’ تیرى افنیو ان  410

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

مالبس الرجال و األحذیة و اغطیة الرأس و بالتحدید القمصان و القمصان  - 25ئة الف
الطائیة ( تیشرت) و البلوزات الفضفاضة و السراویل و السراویل الضیقة و السراویل 
القصیرة ( الشورت ) و قطع المالبس العلویة بدون االكمام و الكنزات الشتویة (البلوفر 

لجاكیتات و المعاطف و المعاطف الواقیة من المطر و القبعات ) و البدالت الریاضیة و ا
دون غیرھا  25و السراویل الضیقة للریاضیین و الجوارب و القفازات و الواردة بالفئة 

.  
 

على حدى  Bاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372267  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانین المرعیة فى  -اش انترناشیونال غروب لیمتد 
  جزر العذراء البریطانیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ماین ستریت ، روود تاون ، تورتوال ، الجزر العذراء البریطانیة  263

  25  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25المالبس ولباس القدم واغطیة الراس الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

372268العالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372268  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانین المرعیة فى  -اش انترناشیونال غروب لیمتد 
  جزر العذراء البریطانیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ماین ستریت ، روود تاون ، تورتوال ، الجزر العذراء البریطانیة 263

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25واغطیة الرأس الواردة بالفئة  المالبس . ولباس القدم . - 25الفئة 
 

272267العالمة 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 ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372610  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ھمة مصریة شركة مسا -شركة الدوارة لتصنیع األحذیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  - مدینة العبور  -الصناعیة "أ"  13037بلوك  2قطعة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا25األحذیة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -شركة الدوارة لتصنیع األحذیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة  -مدینة العبور  - المنطقة الصناعیة "أ"  13037بلوك  2قطعة االرض رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25األحذیة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

على حدة dالتنازل عن حرف دى  -االشتراطات        :      
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372612  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة سیر شوز لتصنیع األحذیة 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القلیوبیة - مدینة العبور  -المنطقة الصناعیة أ  - 13037بلوك  1قطعة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25األحذیة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
 

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

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنھا 
 

    0372613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة سیر شوز لتصنیع األحذیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة - مدینة العبور  -المنطقة الصناعیة أ  - 13037بلوك  1قطعة 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25األحذیة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م شركة مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش رمسیس 35مبنى بنك النیل 35- القاھرة

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  16المالبس ولباس القدم وأغطیة الرأس وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 25الفئة 
  غیرھا

 

منح حق خاص على االلوان -  351882االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ھا طلب رقم قدم عن
 

    0373152  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ -شركة جملة ماركت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 25مالبس وقبعات واحذیھ ومنتجات الفئھ  - 25ئة الف
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371350  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریھ  -دویة والمستلزمات الطبیة " ایفا فارما " ایفا فارما لال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع السادات سلطان سابقا متفرع من شارع المنصوریة كفر الجبل الھرم 176
  محافظة الجیزة 

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 26جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 26الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -النیل العالمیة لالستثمار والتنمیة والتصنیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -المعادى  105ش  50

  26  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 26جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - 26الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371351  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 شركة مساھمة مصریھ وفقا -ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة ( ایفا فارما ) 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الھرم  - كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا ) من ترعة المنصوریة 176
  محافظة الجیزة 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  27جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 27الفئة 
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372609  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصنع الشناوي لالدوات الصحیة والبانیوھات  -فرد  - فاضل السباعي علي الشناوي 
  فرد مصرى الجنسیة  -االكریلیك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقھلیة -فھمي  شارع -اجا  -البیلوك 

  27  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 27جمیع منتجات الفئة  - 27الفئة 
 

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

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0339042  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة تأسست وقائمة طبقا لقوانین والیة  -إیكون ھیلث اند فیتنس ،انك  
  الوالیات المتحدة االمریكیة -دیالویر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالیات المتحده االمریكیة - 84321یوتاه  -ویست ،لوجان  1000ساوث ،  1500

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

معدات التمرین واللیاقة البدنیة ، مراكز لرفع األثقال ، مقاعد ، ألواح ،  - 28الفئة 
ممسك ، قضبان لریاضة رفع األثقال ، كزات حدیدیة لتمرین األذرع ، زات حدیدیة 

لتمرین األذرع ، لوحات لریاضة رفع األثقال ، قضبان لریاضة رقع األثقال ، حوامل 
ثقال ، رفوف للكرات الحدیدیة المستخدمة فى تمرین األذرع ، لمعدات ریاضة رفع األ

صوامیل لتثبیت الكرات الحدیدیة ، معدات لیاقة بدنیة تدار یدویاً ، أشرطة تعلیق الجسم 
، عصابات للتمرین ، دراجات تمرین ، جھاز المشي ، جھاز ریاضة یحاكي عدد من 

ج) ، آالت التجدیف ، جھاز نشاطات اللیاقة البدنیة (المشي والركض وصعود الدر
الخطوات للتدریب ، أدوات الریاضة التي تستخدم عن طریق تركیبھا فى األبواب ، 

كرات للتمرین ، أوزان لتمرین الكاحل ، اوزان لتمرین المعصم ، سترات بھا أوزان 
للتدریب ، أثواب لحمام البخار ، أحبال للقفز ، عصابات المقاومة للتمرین ، أجھزة 

ات الضغط ، معدات تدریب التوازن ، مراتب للتمرین ، سترات عاكسة ، منصة لتمرین
البھلوان ، الكرات الطبیة ، أثقال ، بكرات التدلیك ، قفازات ذات أثقال ، درجة للتمرین 

، أشرطة أو أحزمة لرفع األثقال ، ألواح لتمارین البطن وھذه المنتجات واردة بالفئة 
)28.(  
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0347160  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -نیسان جیدوشا كابوشیكى كایشا (وتتاجر ایضىا باسم نیسان موتور كو .، لیمتد ) 
  شركة یابانیة محدودة تألفت وقائمة بموجب قوانین الیابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كن ، الیابان - شى ، كانجاوا  -كو ، یوكو ھاما  -شو ، كاناجاوا  -، تاكارا  2رقم  

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

األلعاب وأدوات اللعب ؛ أدوات التمارین البدنیة واألدوات الریاضیة غیر  - 28الفئة 
حكم بھا الواردة في فئات أخرى ؛ زینة شجر عید المیالد. ألعاب المركبات الذي یتم الت

السلكیا، الدمى التي تصدر أضواء وأصوات ؛ األلعاب القماشیة المحشوة ؛ ألعاب نماذج 
المركبات المصغرة ؛ ألعاب على شكل مركبات ، األلعاب وأدوات اللعب على شكل 
خوذات مطابقة لألصلیة ؛ أدوات إصالح رقع العشب المنزوع (إكسسوارات للعبة 

، حقائب ریاضة الغولف ؛ مع أو بدون عجالت ،  الغولف) ، ركائز لكرات الغولف
الزالجات ؛ كرات للعب ؛ معدات البلیاردو ؛ أحاجي الصور المتقطعة ؛ لعب الداما ؛ 

 28ألعاب شطرنج ، ورق اللعب ؛ آالت ألعاب الفیدیو ؛ معدات الریاضة.الواردة بالفئة 
  دون غیرھا

 

299085العالمة رقم العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370749  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة منطقة حرة تأسست طبقا لقوانین االمارات  -تو ى بى ار  اوه  دى ام سى سى 
  العربیھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -دبى  -  2جولیرى اند جیمبلیكس  - 5لیفل  -ى سى بیزنیس سنتر دى ام س 42یونیت 
  االمارات العربیھ المتحدة

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

غرف  -عجالت للدراجات الھوائیة الثابتة الخاصة بالتمارین الریاضیة  - 28الفئة 
 - زالجات ذات عجالت -سكوترات ( دراجات تدفع بالرجل ) ( العاب )  -للدمى 

 -سترات للسباحة  -احزمة للسباحة  -العاب محشوة  -نفاخات فقاقیع صابون ( لعب ) 
كرة  -ساحات للعبة  -طاوالت تنس  -برك سباحة ( أدوات لعب )  -الواح سباحة عائمة 

 -دمى الدببة  -اھداف تسدید الكترونیة  -اھداف تسدید  -طاوالت تنس  -القدم الداخلیة 
منصة القفز  -دمى  -مركبات لعب  -مسدسات لعب  - اقنعة لعب  -) لعبة الدوامة ( لعب 

أجھزة العاب  -نماذج مصنفرة لمركبات  -یتم التحكم فیھا السلكیا  -مركبات لعب  -
  28فیدیو 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :تسجیلال إسم طالب
  

شركة منطقة حرة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -تو ى بى ار  اوه  دى ام سى سى 
  االمارات العربیھ المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، دبى ،  2، جولیرى اند جیمبلیكس  5، دى ام سى سى بیزنیس سنتر ، لیفل  42یونیت 
  االمارات العربیھ المتحدة

  28  : ةالمــــــات العـــفئ
  

عجالت للدراجات الھوائیة الثابتة الخاصة بالتمارین الریاضیة غرف للدمى  - 28الفئة 
سكوترات (دراجات تدفع بالرجل) (العاب) زالجات ذات عجالت نفاخات فقاقیع 

صابون (لعب) العاب محشوة احزمة للسباحة سترات للسباحة الواح سباحة عائمة برك 
تنس ساحات للعبة كرة القدم الداخلیة طاوالت تنس سباحة (ادوات لعب) طاوالت 

اھداف تسدید اھداف تسدید الكترونیة دمى الدببة لعبة الدوامة (لعب) اقنعة لعب 
مسدسات لعب مركبات لعب دمى منصة القفز مركبات لعب یتم التحكم فیھا السلكیا 

  دون غیرھا 28نماذج مضغرة لمركبات اجھزة العاب فیدیو بالفئة 
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370751  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

ش منطقة حرة تأسست طبقا لقوانین االمارات  -تو ى بى ار  اوه  دى ام سى سى 
  العربیھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبى االمارات  2ولیرى اند جیمبلیكس ج 5دى ام سى سى بیزنیس سنتر لیفل  42یونیت 
  العربیھ المتحدة

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

غرف  -عجالت للدراجات الھوائیة الثابتة الخاصة بالتمارین الریاضیة  - 28الفئة 
نفاخات  -سكوترات ( دراجات تدفع بالرجل ) ( العاب) زالجات ذات عجالت  -للدمى 

الواح  -سترات للسباحة  -احزمة للسباحة  - محشوة  فقاقیع صابون ( لعب ) العاب
ساحات للعبة كرة القدم  -برك للسباحة ( ادوات لعب ) طاوالت تنس  -سباحة عائمة 

لعبة  -دمى الدببة  -اھداف تسدید الكترونیة  -اھداف تسدید  -طاوالت تنس  -الداخلیة 
 -منصة القفز  -دمى  -مركبات لعب  -مسدسات لعب  -الدوامة ( لعب ) اقنعة لعب 

نماذج مصغرة لمركبات اجھزة العاب فیدیو فئة  -مركبات لعب یتم التحكم فیھا السلكیا 
  دون غیرھا 28

 

----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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371352  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا  -ا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا فارما" ایف
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8الحكام القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم    -كفر الجبل  -شارع السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة المنصوریة  176
  محافظة الجیزة  -

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  28جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 28الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371411  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

قوانین شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة  طبقا ل -تومى كومبانى ال تى دى 
  الیابان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كیو  ،طوكیو ، الیابان -تاتیشي ،كاتسیوشیكا  10-9-7

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

العاب دمى قوالب بناء (لعب) اجھزة العاب الفیدیو اجھزة اللعب ورق لعب  - 28الفئة 
الجمنازیة واالدوات الریاضیھ لعبھ الدوامھ (لعب) اللعب وادوات اللعب ادوات الریاضھ 

  28غیر الوارده فى فئات اخرى 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 لنسخ أومنھ بالنقل أو ا ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372427  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة - فرد  -نادى سمسم  -محمد محمد عبد الحافظ ایمن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مدینة نصر  -المنطقة االولي  -على امین  10

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  28جمیع منتجات الفئة رقم  - 28الفئة 
 

ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372449  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة محدودة المسؤولیة قائمة ومنظمة بموجب القوانین المرعیة فى  -ابل أنك 
  الوالیات المتحدة االمریكیة  -كالیفورنیا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

    , الوالیات المتحدة االمریكیة 95014كوبرتینو ، كالیفورنیا  -وان ابل بارك واى  

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

لعب االطفال االلعاب وادوات اللعب وحدات اللعب االلكترونیة التى تحمل  - 28الفئة 
ت الصوتیة على شكل لعب بالید لعب االطفال وااللعاب وادوات اللعب الموسیقیة االال

لالطفال االدوات الموسیقیة على شكل لعب لالطفال االلعاب الموسیقیة لعب االطفال 
التى تعمل بالبطاریات لعب االطفال االلكترونیة العاب الحاسوب الكھربائیة خالف تلك 

یكیة المعدة لالستخدام مع اجھزة استقبال التلفزیون اجھزة التسلیة الكھربائیة (االوتومات
والتى تعمل بالقطع (البالستیكیة) او من الكاونتر) االجھزة االلكترونیة المحمولة بالید 
على شكل لعب لالطفال ادوات الجمباز والریاضة اجھزة كمال االجسام اجھزة تأھیل 

الجسم اجھزة التدریب البدنى الدراجات الھوائیة الثابتة الخاصة بالتمارین الریاضیة 
  28لخاصة بجمیع المنتجات السابق ذكرھا بالفئة رقم لقطع واللوازم ا

 

وغیرھا  191884االشتراطات        :      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 ءل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز التعام - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373153  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  كة مساھمة مصریھشر -شركة جملة ماركت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریة  - مدخل طریق االسكندریة القاھرة الصحراوى  - داون تاون 

  28  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 28اللعب وادوات اللعب ادوات ریاضیھ وجمیع منتجات الفئھ  - 28الفئة 
 

ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب ح -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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0243878  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/03/2010  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -المنصور لاللبان واالغذیة ( سیكالم ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مبنى مجموعة شركات منصور  -لصناعیھ الشطر الخامس المنطقھ ا -زھراء المعادى 
  القاھره  -المعادى  -

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
 

منح الطالب حق خاص عل االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة وال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0311390  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/12/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

مؤسسة فردیة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة  -مطاعم دار جوانة لتقدیم الوجبات 
  العربیة السعودیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربیة السعودیة -  70306ب  -ص  11567الریاض 

  29  : المةــــــالع اتـــفئ
  

لحوم واسماك ودواجن ولحوم الصید خالصات لحوم فواكھ وخضروات  - 29الفئة 
محفوظة ومجمدة ومجففة ومطبوخة ھالم ومربیات وفواكھ مطبوخة بالسكر بیض 

وحلیب ومنتجات البان زیوت ودھون صالحة لالكل وھذة المنتجات واردة بالفئة رقم 
29  

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة       االشتراطات        :



ارة الداخلیةجھاز تنمیة التج  
 
 
 

345 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عإعادة الطبالتعدیل أو النشر أو  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0317756  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -امریكان فود & بفریدج للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة الشروق  - الحى الثامن  - المجاورة الثانیة  - 47عقار رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0317763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات  -امریكان فود & بفریدج للصناعات الغذائیة ( امریكان فود & بفریدج) 
  مسئولیة محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة الشروق  - الحى الثامن  - المجاورة الثانیة  - 47عقار رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة رقم  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منھ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0325424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

08/11/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن   -ام النور للتوزیع   -شركة صابر محروس جبره وشریكھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -شارع بورسعید  633

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  29الزیوت والشحوم الواقعة بالفئة  - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0338100  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/07/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة عامة - مجموعة اغذیة ش . م . ع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، أبو ظبى ، االمارات العربیة المتحدة  37725ص . ب 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصید ، خالصات اللحم ، البیض ،  - 29الفئة 
  دون غیرھا 29وت والدھون الصالحة لالكل بالفئة الحلیب ومنتجات الحلیب ، الزی
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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 جز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0339296  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصري  -المؤسسة المصریة لتجارة المواد الغذائیة  - احمد محمد فاروق محمد حفیظ 
  فرد  -الجنسیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع المنیا من بیروت  7 - 11بالدور  116مكتب بالشقة  -مصر الجدیدة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29اللحوم ومشتقاتھا وخالصات اللحوم بالفئة  - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0339297  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/08/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

 - فرد  -المؤسسة المصریة لتجارة المواد الغذائیة  - احمد محمد فاروق محمد حفیظ 
  مصرى الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المنیا من بیروت  7 - 11بالدور  116مكتب بالشقة  -مصر الجدیدة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29اللحوم ومشتقاتھا وخالصات اللحوم بالفئة  - 29الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات 

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بى أر أف فودز جى ام بى اتش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أو جى ، فیینا ، النمسا 1/5/17

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم اللحوم المحفوظھ االسماك لحوم الدواجن لحم الخنزیر لحم البقر  - 29الفئة 
لحم فخذ الخنزیر والحبش والدجاج السجق لحوم الصید اللحوم المعالجھ وتحدیدا 

والخروف والبقر اللحوم المعالجھ صناعیا وتحدیدا لحم فخد الخنزیر والحبش والدجاج 
والضان والبقر لحوم الدواجن المتبلھ لحوم الدواجن المدخنھ قطع لحم الخاصره المدخن 

المحفوظھ  من الخنزیر اللحوم المملحھ لحم الكبد على شكل عجینھ اللحم المقدد البقول
سجق من الدم لحم الكبد عجینة لحم الكبد خالصات اللحم اللحوم المطبوخھ والمعلبھ 

االطباق الجاھزه والمحضره والمكونھ بشكل اساسى من اللحم التونا (االطباق الجاھزه ) 
زالبیھ البطاطا (االطباق الجاھزه ) صلصات اللحوم (االطباق الجاھزه ) رغیف اللحم 

ھزه )اللحوم الطازجھ (االطباق الجاھزه) االسماك (االطباق الجاھزه) كبھ (االطباق الجا
الخضار المجمده الفواكھ المجمده الشوربات الشوربات المجمده الخضار المطبوخھ 

الخضار المجففھ الفواكھ المجففھ الخضار المحفوظھ الفواكھ المحفوظھ الخضار المعلبھ 
لمفروم الھمبرجر الجاھز البرغر بالجبن الجاھز الفواكھ البطاطس المقلیھ كرات اللحم ا

منتجات الصویا وتحدیدا كرات الصویا واقراص البرغر المصنوعھ من الصویا على 
طریقة كرات اللحم المفروم منتجات الصویا وتحدیدا بدائل اللحم الزیوت القابلھ 

السمن النباتى  لالستھالك الشحوم القابلھ لالستھالك مصل اللبن اللبن الرائب (الزبادى)
دون  29الزبده الجبنھ مشتقات االلبان مرق اللحم ركازات مرق اللحم الواردة بالفئة 

  غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعدیل  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0344802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

22/12/2016  

  :التسجیل إسم طالب
  

  بى أر أف فودز جى ام بى اتش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أو جى ، فیینا ، النمسا 1/5/17

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

اللحوم اللحوم المحفوظھ االسماك لحوم الدواجن لحم الخنزیر لحم البقر  - 29الفئة 
السجق لحوم الصید اللحوم المعالجھ وتحدیدا لحم فخذ الخنزیر والحبش والدجاج 

عیا وتحدیدا لحم فخد الخنزیر والحبش والدجاج والخروف والبقر اللحوم المعالجھ صنا
والضان والبقر لحوم الدواجن المتبلھ لحوم الدواجن المدخنھ قطع لحم الخاصره المدخن 

من الخنزیر اللحوم المملحھ لحم الكبد على شكل عجینھ اللحم المقدد البقول المحفوظھ 
وم المطبوخھ والمعلبھ سجق من الدم لحم الكبد عجینة لحم الكبد خالصات اللحم اللح

االطباق الجاھزه والمحضره والمكونھ بشكل اساسى من اللحم التونا (االطباق الجاھزه ) 
زالبیھ البطاطا (االطباق الجاھزه ) صلصات اللحوم (االطباق الجاھزه ) رغیف اللحم 
بھ (االطباق الجاھزه )اللحوم الطازجھ (االطباق الجاھزه) االسماك (االطباق الجاھزه) ك

الخضار المجمده الفواكھ المجمده الشوربات الشوربات المجمده الخضار المطبوخھ 
الخضار المجففھ الفواكھ المجففھ الخضار المحفوظھ الفواكھ المحفوظھ الخضار المعلبھ 
الفواكھ البطاطس المقلیھ كرات اللحم المفروم الھمبرجر الجاھز البرغر بالجبن الجاھز 

كرات الصویا واقراص البرغر المصنوعھ من الصویا على  منتجات الصویا وتحدیدا
طریقة كرات اللحم المفروم منتجات الصویا وتحدیدا بدائل اللحم الزیوت القابلھ 

لالستھالك الشحوم القابلھ لالستھالك مصل اللبن اللبن الرائب (الزبادى) السمن النباتى 
دون  29اللحم الواردة بالفئة الزبده الجبنھ مشتقات االلبان مرق اللحم ركازات مرق 

  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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0351455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/05/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -اوالد احمد محمد غالى -شركة اربك ویل للتجارة والتوزیع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -القاھرة الجدیدة   -الدور االول  3التجمع الخامس شقة  -الخامس الحى  17ش  101
  القاھرة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29الزیوت بالفئة  - 29الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

354 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أ - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0361011  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

28/11/2017  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش مساھمة مصریھ -ش م م -الیكس  - شركة االسكندریة لتصنیع البذور ومنتجاتھا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج العرب الجدیدة االسكندریة 32بلوك  1المنطقة الصناعیة الرابعة قطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29الزیوت بالفئة  - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

فرد مصرى  - ر إبراھیم محمود غازى عبد الناص -غازى لتوزیع المواد الغذائیة 
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -فیصل  -الطالبیة  -میدان الساعة  -برج السالم  - ش المنشیة  9

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

زیت طعام زیت زیتون المسلى بانواعة منتجات البان وفواكة وخضروات  - 29الفئة 
وظة ومعلبة تونة اسماك مدخنة اللحوم ومستخرجات اللحوم دواجن محفوظة اسماك محف

  دون غیرھا 29محفوظة وجمیع منتجات الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0365467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/02/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -العالمیة المتحدة لتصنیع وتعبئة وتوزیع المواد الغذائیة  -مجدى نصیف خلیل جورجى 
  مصرى الجنسیة -ذات نشاط فردى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینھ المنیا -بملك ایھاب مالك اسكندر  -تقسیم جاویش بندر المنیا  10

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29السمن والزیت بجمیع انواعھا الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
272195بالعالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

 -شركةاالمل لتجارة الجملة وتعبئة وتوزیع المواد الغذائیھ -محمد محمود السید وشركاة  
  شركة توصیھ بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عمر بن عبد العزیز من ش السادات قسم ثان شبرا الخیمة القلیوبیة 7

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29زیت ألوارد بالفئة  - 29الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجری

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367321  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -لورد ایجیبت تریدنج  -مصطفى سمیر زكى محمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زھراء مدینة نصر  -  3108عمارة   4شقة   -مدینة نصر  

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو منھ بالنقل أو النسخ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل طالبإسم 
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة االمل للحاصالت الزراعیة ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -حوش عیسي  -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29تمور بالفئة  - 29الفئة 
 

-ص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خا
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367402  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة  مصریة -شركة االمل للحاصالت الزراعیة ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحیرة  -ش عیسي حو -طریق دمنھور  -قریة ندیبة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29تمور الفئة  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
367262بالعالمة رقم   
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0367972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

25/03/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  -الكسندرینا للتطویر والتجاره ش.م.م   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندریھ  - سیدي جابر  -سموحھ  -  21شقھ  -شارع الدكتور یحیي المشد  22 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

   29لمنتجات الواردة بالفئة رقم جمیع ا - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369287  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مساھمة مصریةشركة  -عبور الند للصناعات الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

المسلى  -اغذیة محفوظة  -الفواكھ والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - 29الفئة 
مدخنة  اسماك -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زیت زیتون  - زیت طعام  -بانواعھ 
  دون غیرھا 29دواجن محفوظة وجمیع منتجات الفئة  -ومعلبة 

 

على  Valleyالتنازل عن فالى  - 170630العالمة  مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
حدة
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 ج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذ

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0369291  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/04/2018  

  :التسجیل طالبإسم 
  

  شركة مساھمة مصریة -عبور الند للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدینة العبور -  13- 12بلوك  15القطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

المسلى  -اغذیة محفوظة  -الفواكھ والخضروات المحفوظة  - منتجات االلبان  - 29الفئة 
اسماك مدخنة  -اللحوم ومستخرجات اللحوم  -زیت زیتون  - طعام زیت  -بانواعھ 
  29دواجن محفوظة وجمیع منتجات الفئة  -ومعلبة 

  
 

العالمة مرتبطة   --في الوضع العادى   GARDENاالشتراطات        :      التنازل عن جاردن  
170630بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عة الطبالتعدیل أو النشر أو إعاد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

03/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  الھند -ایسترن كوندیمنتس برایفت لیمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الھند 685561ایسترن فالى ادیمالى ایدوكى كیراال  15بى بى نمبر 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

وة عالم ( جیلى ) و مربیات و صلصات فواكة و خضروات مجففة و مطھ - 29الفئة 
  دون غیرھا 29الفواكة بالفئة 

 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370447  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن   -اسر طلعت وشركاه ی -شركة دلتا مصر للتنمیة الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلیوبیة - الخانكة  -عزبة عبد الرحمن عبد الغنى  -سریاقوس 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات االلبان بجمیع انواعھا بما فیھا الجبنة بجمیع انواعھا ومشتقاتھا  - 29الفئة 
  29الواردة بالفئة رقم 

 

كال على حدى  R Gشتراطات        :      التنازل عن الحروف آر جى اال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنھ بال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370740  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة تاسست وقائمة طبقا لقوانین الیونان  -یوتیس شركة تجاریھ و صناعیھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الیونان  -شارع كیفیسو  130 - 128 -اتیكى  -بیریستیرى 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29منتجات االلبان بالفئة  - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370821  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  افراد -الشماع للتجارة الخارجیھ  -مصطفى عباس الشماع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -تقسیم البحریة  -برج دینا  4والعقار رقم  4و  3المحلین 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجو - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0370822  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

14/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  افراد -الشماع للتجارة الخارجیھ  -مصطفى عباس الشماع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -تقسیم البحریة  -رج دینا ب 4والعقار رقم  4و  3المحلین 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

370821االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371042  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  -شركة الفارس العربى للزیوت والصابون والمنظفات الصناعیة  ش م م  
  مساھمة مصریة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة -مصر الجدیدة  -ارض الجولف  -شارع الشھید محمد جمال 9

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المخلالت  29 المنتجات الوارده بالفئھ - 29الفئة 
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 اریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التج

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371073  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ مساھمھ مصریھ -شركھ ھارفست فودز  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رةشارع طلعت حرب ، القاھ 23وفرعھا  - مدینھ السادس من اكتوبر 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29الصلصھ من المعلبات الوارده بالفئھ   - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا 121190بالعالمة رقم
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  علنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

16/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركھ مساھمھ مصریھ -شركھ ھارفست فودز   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  65قطعة  -المنطقة الصناعیة الثالثة  - مدینھ السادس من اكتوبر 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29بالفئھ رقم  معلبات من الفول الوارده - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغیرھا  121190العالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371295  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  موریشیوس -شركة خاصة محدودة باالسھم  -لمحدودة شركة ارما ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الخامس،البرج الثالث،نیكستراكوم،سیبیر سیتي،ابیني،جمھوریة موریشیوس

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الوارده بالفئھ  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ھا طلب رقم قدم عن
 

    0371353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

23/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة مساھمة مصریھ وفقا الحكام  - ایفا فارما لالدویة والمستلزمات الطبیة "ایفا ارما" 
  1992لسنة  95والقانون رقم  1997لسنة  8القانون رقم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الھرم  -كفر الجبل  -السادات (سلطان سابقا) متفرع من ترعة  المنصوریة  شارع 176
  محافظة الجیزة   -

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد -شریف فوزى حسن عبد القادر احمد   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الشیخ زاید  -بیفرلى ھیلز  98عمارة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29منتجات االلبان الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371655  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة  - شركة مصانع حلویات الرشیدى المیزان  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكنوبر الجیزة 6المنطقة الصناعیة الثانیة  37جزء من القطعة  39و38القطعة رقم 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - 29الفئة 
 

351593االشتراطات        :      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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371660  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

30/05/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

مصري   -فردى   - المدینة للتعبئة و التغلیف  -حمد سالم عبد هللا عبد العظیم ابراھیم ا
  الجنسیة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ك شرق الدواجن بملك / احمد محمد السید  59شارع المسجد الكبیر قریة  41عقار رقم 
  البحیرة  -مركز ابو المطامیر  -محمد 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29ت الواردة بالفئة جمیع المنتجا - 29الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 لعالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ا

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371958  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مة مصریة شركة مساھ -شركة ایزیس لتصنیع المواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة السالم  -اول طریق بلبیس الصحراوى  3

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29المربى الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

تبطة العالمة مر - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
،  104788تعھد مالك العالمة بعدم استخدام منتجات العالمات ارقام  -  371959مع العالمة رقم 

272189
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371959  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

04/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ساھمة مصریة شركة م -شركة ایزیس لتصنیع المواد الغذائیة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة السالم  -اول طریق مصر بلبیس الصحراوى 3

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29الزبدة الطبیعى للسفرة الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      
،  104788تعھد مالك العالمة بعدم استخدام منتجات العالمات ارقام  -  371958مع العالمة رقم 

272189
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371995  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  ش.ذ.م.م شركة ذات مسئولیة محدودة BROKARدیر بروكار للتجارة العامة والتص

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز المدینة مدینة العاشر من  - 4الدور األول علوى الصفا مول  - 106الوحدة رقم 
  رمضان الشرقیة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
 

----:      االشتراطات        



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

380 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال یجوز التعامل مع ھذا - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0371996  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولیة    -ش.ذ.م.م   BROKARبروكار للتجارة العامة والتصدیر 
  محدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدینة العاشر من  -مركز المدینة  - 4علوى الصفا مول الدور األول  - 106الوحدة رقم 
  الشرقیة -رمضان 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

381 
 

 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372085  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

06/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة فرنسیة -یوربین  كومباني لیتییر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فیر ، فرنسا -سور  -كوند  50890

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

 -الكریمة  -الزبدة  -الحلیب ومنتجات االلبان ( بما في ذلك الزبدة ) الحلیب  - 29الفئة 
  دون غیرھا 29الجبن وجمیع منتجات االلبان الواردة الفئة  -الحلیب بالنكھات 

 

وغیرھا 564618العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 صناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج ال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

07/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركھ توصیھ  - ر شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدی -تامر رجب وشركاه 
  بسیطھ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - 15شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

383 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عطبالتعدیل أو النشر أو إعادة ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372167  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد  -شریف فوزى حسن عبد القادر احمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الشیخ زاید  -بیفرلى ھیلز  98عمارة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29منتجات االلبان الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372168  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

10/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة  -شریف فوزى حسن عبد القادر احمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -الشیخ زاید  -بیفرلى ھیلز  98عمارة 

  29  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29منتجات االلبان الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

371498العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنھ بالنقل  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372213  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

11/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھره للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  - تامر رجب و شركاه
  بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوة  - المھندسین  -  15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

-----شتراطات        :      اال
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372288  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب و شركاه 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  -المھندسین  - 15شقة  -الدور الثالث  -السودان ش  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز ال - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372292  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

12/06/2018  

  :لالتسجی إسم طالب
  

شركة  -اختیار الخباز لالستیراد و التصدیر  -فوزى محمود محمد شط و شریكھ 
  تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابراج سفنكس تقاطع شارع ترعھ المنصوریة مع شارع ترعھ  1الكائن فى برج  35
  ھرم الجیزة -نزلھ السمان  -الحلو 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29میع المنتجات الواردة بالفئة ج - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372344  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

13/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة   -الت واالستیراد والتصدیر  شھرة للتجارة والتوكی  -تامررجب و شركاه  
  توصیة بسیطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -العجوزة  - المھندسین  -  15شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 والنماذج الصناعیة جریدة العالمات التجاریة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنھا طلب رق
 

    0372431  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

19/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزه -العجوزه  -المھندسین  - 15شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عأو إعادة الطب التعدیل أو النشر منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372569  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

21/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - نیو احلي  -یوسف مجدي عبد الفتاح محمد الیماني 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

 -المحلة الكبرى  - تقاطع السید عثمان بملك / عزة عبد السالم الشیخ علي  -ش الترعة 
  الغربیة

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع منتجات الفئة رقم  - 29الفئة 
 

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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372583  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة -ایمنا افندى  -ایمن أفندى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور األول على یمین المدخل  الشرق - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65
  بورسعید -

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372588  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

24/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  مصرى الجنسیة  -فرد  - ایمن أبو خضیر العجمي شاھین 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعید -قسم الشرق  -الدور األول - 1شقة  -شارع صالح سالم ومحمد محمود  65

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
 

--- 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0372762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

27/06/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة توصیة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاة 
  بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة  -العجوزة  -المھندسین  - 15شقة  - الدور الثالث  - ش السودان 304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع منتجات الفئة  - 29الفئة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -شركة النیل للتصنیع الزراعى .اجا. ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش رمسیس 35مبنى بنك النیل 35-القاھرة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

فواكھ -خالصات اللحم  -اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصید  - 29الفئة 
وخضروات مخفوظة ومجففة و مطھوة ھالم ( جیلى ) ومربیات وفواكھ مطبوخة 

ألكل وجمیع الزیوت والدھون المعدة ل-واللبن ومنتجات االلبان -البیض -بالسكر 
  29المنتجات الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
251883بالعالمة 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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373318  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

09/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -سمیر عبد الفتاح خطاب وشركاه   -اللوتس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -كفر حكیم  -شارع السنترال  28

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

بالنماذج  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة
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 مات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العال

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0373602  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

شركة  - شھرة للتجارة والتوكیالت واالستیارد والتصدیر  -تامر رجب و شركاه  
  توصیة بسیطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -المھندسین  - 15شقة  -لثالث الدور ا -ش السودان  304

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - 29الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عدیل أو النشر أو إعادة الطبالتع منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0374509  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

31/07/2018  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة تضامن -اوالد أحمد محمد غالى  -یع أربك ویل للتجارة والتوز

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدور االول القاھرة الجدیدة  3الحى الخامس التجمع الخامس شقة  17ش  101
  القاھرة 

  29  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 29السمن و الزیوت الواردة بالفئة  - 29الفئة 
 

322108العالمة مرتبطة مع العالمة     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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0286664  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

18/03/2013  

  :التسجیل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسیة - مصنع رودى للحلویات  -احمد عبد الرشاد محمد سالم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القلج البلد م . الخانكة ملك/ حلمى محمد عثمان عاشور - ش سكة السرایحة

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  30اللبان والشیكوالتھ والبسكویت والحلوى الجافة وجمیع منتجات الفئة  - 30الفئة 
  غیرھا

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      



میة التجارة الداخلیةجھاز تن  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا الم - 948 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0306493  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

01/09/2014  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة مساھمة مصریة -البستان للمطاحن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشیخ- مركز دسوق  - ش الجیش 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30وارد بالفئة الدقیق ال - 30الفئة 
 

التنازل عن البیان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التجارى المصاحب للعالمة 
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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 - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0317776  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

05/05/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولیة محدودة -امریكان فود & بفریدج للصناعات الغذائیة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاھرة  -مدینة الشروق  - الحى الثامن  - المجاورة الثانیة  - 47عقار رقم 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30جمیع منتجات الفئة رقم  - 30الفئة 
 

----:            االشتراطات  
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 یةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناع

  عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - 948 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنھا طلب رقم 
 

    0319757  

  خ :ــــــــــــــــــبتاری
 

15/06/2015  

  :التسجیل إسم طالب
  

المصریة لصناعة الحلویات والشیكوالتة نیو كوین احمد عبد العظیم محمد سلیمان 
  شركة تضامن -وشریكھ 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجیزة -  41اكتوبر امتداد المنطقة الصناعیة الثالثة قطعة  6 مدینة 

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غیرھا 30الشیكوالتة وبسكویت بالشیكوالتة الواردة بالفئة  - 30الفئة 
 

تعھد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامھا على المنتجات الواردة بالطلب فقط


