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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية ديالوير  -انك  -ديبوى سينثز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 امريكا   -  29023انديانا   -وارسو   -ايف اورثوبيديك در 099

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

غرسات مفصلية تجبيرية؛ غرسات مفصلية تجبيرية مصنوعة من مواد  - 39الفئة 

إصطناعية؛ أدوات جراحية وأجهزة طبية تستخدم في جراحة العظام، جراحة تثبيت 

الفك والوجه و/أو جراحة العمود  طرفي العظم، الجراحة العضلية الهيكلية، جراحة

الفقري؛ أجهزة طبية لعالج اإلصابات، الرضوض و/أو األمراض العظمية؛ صفائح 

وبراغي تجبيرية؛ أقراص بديلة عن األقراص الموجودة بين فقرات العمود الفقري؛ 

خيوط جراحي؛ مثبتات للخيوط الجراحية؛ تحويالت وصمامات مستخدمة في عالج 

غرسات عصبية؛ أجهزة عصبية وعائية لعالج األمراض العصبية؛  إستسقاء الرأس؛

غرسات جراحية تضم مواد إصطناعية قابلة أو غير قابلة للتحلل حيوياً وخاصةً أوساط 

نمو للعظام اإلصطناعية، عجينة عظمية، معجون )مواد غروية(، مواد خزفية وبدائل 

لطبيعية، فاسحات الُطعم العظمي العظام، أجزاء من العظام اإلصطناعية لبناء العظام ا

وعناصر نمو العظام التي تستخدم جميعها لحشوات تعبئة الفراغ في العظام وتجديد 

العظام، صواني تعقيم لإلستخدام الطبي والجراحي؛ صواني وعلب لألدوات والغرسات 

 الطبية والجراحية؛ أجهزة طبية لعالج الحاالت المرضية للعمود الفقري والعظام نتيجة

األمراض التنكسية أو التشوهات أو الصدمات أو اإلصابات الناجمة عن ممارسة 

الرياضة؛ أجهزة طبية لتشخيص وعالج اإلضطرابات العصبية، اإلضطرابات العصبية 

  39الوعائية وإضطرابات الجهاز العصبي المركزي. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

ميدي مكس للمستلزمات الطبيه ومستلزمات  -احمد نادر احمد  محمد  الداجن  

 مصرى الجنسية  -فرد  -الصيدليات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط  -مركز دمياط   -ارض موسى  -امتداد كورنيش النيل 

 39 : المةــــــت العاـــفئ
 

 39االحزمة واالربطه الطبية الواردة بالفئة رقم   - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
 

 

 

3 

 

 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9329623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/33/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن-محمد فهمى ابراهيم غراب وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عرابي بملك محمد حامد سعيد ابو عيانه مركز كوم حماده البحيره 32عماره رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

طبيه  مستلزمات معامل و اجهزه ومعامل بحثيه واجهزه طبيه ومستلزمات  - 39الفئة 

 دون غيرها39ومستلزمات اسنان الوارده بالفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جتماعىنادى رياضى ا -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية  -ليمتد  -ايزيسورج ميديكال كو 

 الصين الشعبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شنغهاى  -بيلوت فرى تريد زون  -كيلون رود  3969رقم  - 2مبنى  - 393غرفة 

 جمهورية الصين الشعبية

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

مشابك،جراحية ؛ ابر للخياطة الجراحية ؛ سكاكين لالغراض الجراحية ؛  - 39الفئة 

موسعات )تستخدم فى الجراحة( ؛ أجهزة ومعدات جراحية ؛ مقصات للجراحة ؛ أدوات 

ة وأدوات طبية؛ أجهزة قطع)جراحية( ؛مالقط ؛ أجهزة وأدوات للمسالك البولية؛ أجهز

تشخيص لألغراض الطبية؛ كاميرات المنظار الداخلى لألغراض الطبية؛ غرسات 

لتثبيت العظام قابلة للتحلل؛ انسان آلى لالستخدام فى الجراحة؛ أدوات خياطة لوقف 

النزف ؛معدات طبية مطهرة و معقمة ؛ أدوات عالجية كهربائية ؛ أقطاب كهربائية 

أجهزة فوق صوتية لألغراض الطبية ؛ مواد للخياطة الجراحية  لالستخدام الطبى ؛

 ( دون غيرها. 39،الواقعة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

- cid m ygE l gie ai egni l-ايجي ميديكال انترناشيونال للمستلزمات الطبية 

 mg -شركة مساهمه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المقطم  -الهضبة العليا  -منطقة س - 6شارع  - 0666قطعة رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39أجهزة تشخيص لغايات طبيه بالفئه  - 39الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362992 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الوكالء المتحدون للتجارة والهندسة   -شركة جودة احمد المنوفى وشركاه  

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  - 30شقة  - 3شارع  كلوت بك  02

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 39الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203620 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/33/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة في هونج كونج -سونيكس بروداكتس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كانتون رود ، مونج كوك ، كاولوون ، هونج كونج  3300زا ، / اف صانبيم بال29

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تدفئة الحساء قاليات افران جرار القهوة اجهزة لطهي او تسخين  - 33الفئة 

الطعام اجهزة البخار مواقد بالحث غاليات الحبل اواني المياة الكهربائية اجزاء ولوازم 

 دون غيرها  33جميع هذه المنتجات و الوارده بالفئة واكسسوارات ل
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/33/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات الشركة الهندسيه ألنتاج االجهزه الكهربائيه والمنزليه ) رويال جاز (

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2الدور االول شقة  -مدينة  -المنطقة السادسة  -ش حسن المأمون  22

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33البوتجازات واالجهزه المنزليه بجميع انواعها فئة  - 33الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/93/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الزعيم  -محمد سعد محمد محمود وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الحى  -مساكن محافظة القاهرة  - 3مدخل رقم  3من البلوك رقم  - 3شقة  -مدينة نصر 

 القاهرة  -السابع 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33الثالجات واالدوات الكهربائية بانواعها بالفئة رقم  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9300066 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -الل والنجمة الفضية مصر ) سالم أمين سالم هالل وشركاة ( اله

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية 39قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 33الفئة 
 

237372العالمه مرتبطه مع العالمه رقم    االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايطالية -بيرتازوني اس. بي. ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ( ، ايطالياجاستاال )ار اي  22939،  9/2فيا باالزينا 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

االفران ، افران الطهي ، االفران الكهربائية ، الطباخات ، سطوح الطهي و  - 33الفئة 

التسخين ، المواقد ، شفاطات التصريف للمطبخ ، مغاسل المطبخ ، أجهزة التسخين و 

ية و التزويد بالمياه و توليد البخار و الطهي و التبريد و التجميد و التجفيف و التهو

 دون غيرها 33للغايات الصحية الواردة بالفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الرؤية للصناعات االنشائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان  - 3مدخل  -سنتر االردنية  -عمان  0ة شق

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33ادوات صحية الواردة بالفئة رقم  - 33الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9309220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى سعودى الجنسية -صالح بن يوسف بن عبد هللا الغضيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33اجهزة التبريد الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -قوانغدونغ شينهوا اليكتريك كو.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، فوان اندستريال زوون ، ليليو شونغى فيالج ، شاندى ديستريكت  3-3-33بلوك نمبر 

 الصين  -، فوشان سيتى 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

مصابيح ، بصيالت مصابيح ، مصابيح السالمه ، اجهزه اضاءه بالصمامات  - 33الفئة 

( ، اجهزة لالضاءة ، انابيب مضيئه لألضاءه ، مصابيح كهربائيه DcLالثنائيه للضوء )

 وال ترد ضمن فئات اخرى  33وجميع هذه المنتجات وارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده المسؤليه  -ليمتد  -لينيي زينشينج جينلويو ميت برودكتس جروب كو 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شاندونج  -لينيي سيتي  -النشان ديستريكت  -جينلويو سايس اند تكنولوجي بارك 

 الصين   -بروفنس 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه تأيين لمعالجه الهواء  -اجهزه تبريد الهواء  -اجهزة و ماكينات التبريد  - 33الفئة 

 -تركيبات لتنقيه المياه  -االجهزه المطهره - - تركيبات للحمام -سخانات الماء  -و الماء 

معدات لمعالجه مياه  -اجهزه و ماكينات لتنقيه الماء  -تركيبات تنقيه مياه المجاري 

 33اجهزه و تركيبات الزالة عسر الماء الواردة بالفئة رقم  -المجاري 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة البورسعيديه  للصناعات الكهربائيه  -رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه 

 شركة تضامن  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحوض السمكى بورسعيد  -المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 33الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جيماك بلس  -مازن محمود محمد عبد الخالق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية منطقة  003قطعة 

 القاهرة  -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -العين السخنه 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33خالطات مياه الوارده بالفئة  - 33الفئة 
 

703275العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369626 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي  -رحاب احمد عبد التواب محمد  -مسك الختام لالدوات الصحيه 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سناء عبد التواب محمد  -الحمره   -نيكيه شارع عبد الجواد امام الحمله الميكا

 اسيوط  -مركز ديروط  -سليمان  

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع الوصالت والتركيبات الصحيه الوارده بالفئه  - 33الفئة 
 

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

وابيض 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ووك تيكنولوجى كو.، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فوتيان روود ، يوشين  22تى اتش فلوور ، كوستال رينج بيلدينج ،  22بى.  2293

 كوميونيتى فوتيان ستريت ، فوتيان ديستريكت ، شينزين ، الصين

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

مصابيح ، أجهزة ومنشات لالضاءة ، أجهزة اضاءة بالصمامات الثنائية  - 33الفئة 

كييف ( ، اضواء للمركبات ، أوانى طهو كهربايىة ، ثالجات ، مراوح )لتDcLللضوء )

الهواء( ، أجهزة ومكنات تنقية الهواء ، أغطية شفط للمطابخ ، أجهزة تسخين ، صنابير 

لالنابيب وخطوط االنابيب ، مواسير )أجزاء من تمديدات صحية ( ، تمديدات توزيع 

المياه ، معدات للحمام ، حمامات الدوش ، اجهزة وتمديدات صحية ، مراحيض )دورات 

قية الماء ، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصى ، اضواء مياة( ، اجهزة واالت لتن

 33السقف وجميع هذة المعلومات واردة بالفئة رقم 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هشركة ذات مسئولية محدود -سكيزون انيرجي ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الصناعات الصغيرة  023بدروم وارضى المصنع المقام على قطعة االرض رقم 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -المنطقة الصناعية 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33الكشافات ومصابيح كهربائيه بالفئة   - 33الفئة 
 

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

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -الشمس لالضاءة   -شركة زين الدين كمال سالم وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

والترد  33الكشافات واللمبات الكهربائية ومستلزماتها وجميعها واردة بالفئة  - 33الفئة 

 فى فئات أخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية كوريا -  023 -309سول   -جو  -يونجدونجبو   -داير  -يواوى   - 322

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

كهربائية لالستخدام مكيفات الهواء جهاز الهواء الساخن، مزيل الرطوبة ال - 33الفئة 

المنزلي. مواقد كهربائية أجهزة تنقية المياه لألغراض المنزلية، الماء المؤين لألغراض 

المنزلية، جهاز غشاء لتنقية المياه.اجهزة تدفئة بالطاقة الشمسية )تدفئة(؛ منظفات 

ضوء الهواء، التهوية )تكييف الهواء( ؛ جهاز التدفئة مصابيح الصمام الثنائي الباعث لل

)ليد( مواقد الغاز أفران المطبخ الكهربائية. جهاز أو منشآت للطهي. ثالجات كهربائية، 

مجففات المالبس الكهربائية. آالت إدارة المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس لألغراض 

المنزلية. آالت إدارة المالبس الكهربائية لها وظائف إزالة الروائح الكريهة ، وتعقيم 

البس لألغراض المنزلية ؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية مع التعقيم ، وتبخير الم

وإزالة الروائح الكريهة ومقاومة التجاعيد وعالجها لألغراض المنزلية، شفاطات 

 دون غيرها. 33التهوية والمداخن ، شفاطات التهوية لالفران وجميعها تقع بالفئة 
 

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

فى الوضع العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

25 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرى الجنسية -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ملك/وحيد سعيد سليمان عبد الصمد -القناطر  -باسوس  -بجوار الدائري 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها33حميع المنتجات الوارده بالفئة  - 33الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    9360360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

-ديفايس شوب لالستيراد والتصدير وبيع االجهزة  -مصطفى محمد عبد النبي غنيم 

 مصرى الجنسية -فردى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش عبد الرحمن حلوان القاهرة 32

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33البوتاجازات الواردة بالفئة - 33الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

حدوده مؤلفه و قائمة ش ذات مسئوليه م-ييوو كيمي اليكتريك ابالينس كو ال تي دي 

 طبقا لقوانين دولة الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تشيجيانغ  -بيو سيتي  -تشوتشو رود  -يانهي انترناشيونال بيزنس سنتر - 3300-3رقم 

 الصين  -بروفينس 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

قدور بخارية  -مراوح كهربائية لالستخدام الشخصى  -مجففات شعر  - 33الفئة 

دفايات  -مصابيح  -لمبات تجعيد الشعر  -اجهزة ومكنات تنقية الهواء  -اصطناعية 

 -اجهزة تبخير  -سخانات لتسخين المكاوى  -للقدمين ) كهربائية او غير كهربائية ( 

اجهزة مطهرة  -اجهزة تبخير ليست لغايات طبية  -اجهزة بخار للوجة ) حمام الساونا ( 

 دون غيرها 33مشعات حرارية كهربائية فئة  -ة الماء منشآت تنقي -
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الساس من اكتوبر / الجيزة  -ب المنطقة الصناعية الثانية  326قطعة رقم 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتركيبات الصحية  - 33الفئة 

زات البلت ان والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة احجامها وبوتاجا

ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية وسخانات الغاز البترولى والغاز الطبيعى 

والشوايات الكهربائية والعادية والشفاطات الكهربائية والتى تعمل بالزيت والثالجات 

والديب فريزر وقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفالتر المياة وفالتر الهواء 

وستات الثالجة واجهزة التكيف ولوازمها والسيشوار الكهربائى والغالية والبراد وترم

الكهربائى ومجففات الشعر الكهربائية والتوستر وافران الخبيز وافران اليكروويف 

وكشافات االضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات 

 دون غيرها 33مكعابات الثلج فئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

29 

 

 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22290 -3999ر ديترويت ميتشيغان , رينيسانس سنت 399

 االمريكيه 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

مكيفات هواء المركبات ,المبخرات لمكيفات الهواء للمركبات ,مدافئ  - 33الفئة 

 33المركبات ,االضواء االماميه للمركبات ,االضواء الخلفيه للمركبات الوارده بالفئه 

 دون غيرها 
 

 ENIUNE التنازل عن   -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

TNU UNUQ ELIUIGENO   وعن الحروفTE -  G   كال علي حدا في الوضع العادي



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/92/2936 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة طبقا لقوانين الجزر   -شركة ريتال وورلد ليمتد 

 البريطانية العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بالم جروف هاوس ، ويكهامز كيى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البريطانية  3ليفيل 

 العذراء

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33اجهزة لالضاءه والتدفئه والطبخ وكافة المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 33فئة ال
 

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

 725727العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه-انتيا مصر لصناعة لمبات الليد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ا شارع العروبه مصر الجديده القاهره  339

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 33جميع منتجات الفئه  - 33الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -لطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح ا

( كال علي حدا في  U I O Qالتنازل عن الحروف ) ايه بي تي ال ( )  -باستخدامها في مجموعها 

الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/39/2936 

 :التسجيل طالب إسم
 

 مصرى الجنسية -فرد -رأفت أبو العنين حسين مطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -مركز ميت غمر -بملك محمود ابو العنين حسين ابو العنين -سنتماي 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33جميع منتجات الفئه  - 33الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

33 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9222362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/93/2933 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  –نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا )و تعمل ايضاً باسم نيسان موتور كو ،ليمتد( 

 يابانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان 229 – 2923اغاوا شى ،كان –كو ،يوكوهاما  -تاكار اتشو ،كاناغاوا  2رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

سيارات، مركبات كهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية، عربات،  - 32الفئة 

شاحنات، شاحنات مغلقة، سيارات رياضية متعددة االستعماالت، حافالت، سيارات 

عربات ذات رافعات  للرحالت، سيارات رياضية، سيارات سباق، شاحنات )لوريات(،

دة، مركبات ثلجية، شاحنات  شوكية، مركبات للجر أو القطر ]جرارات[، مركبات مبرَّ

قالبة، شاحنات للرش، مركبات برمائية، سيارات ركوب، سيارات إسعاف، مركبات 

تخييم، مقطورات، سيارات نقل النفايات، أكياس هواء بصفتها وسائل سالمة في 

لمركبات األمامي، أغطية لمكائن السيارات، أبواق السيارات، مساحات زجاج ا

للسيارات، مضخات هواء بصفتها لوازم للسيارات، أرفف أمتعة للسيارات، أجهزة إنذار 

ضد السرقة للسيارات، أبواب للسيارات، إشارات االتجاه للسيارات، مرايا الرؤية 

هات سيارات، الخلفية للسيارات، واقيات صدمات للسيارات، هياكل سيارات، شاسي

حامالت زالجات للسيارات، نوافذ سيارات، مقاعد أمان لألطفال في السيارات، عجالت 

توجيه السيارات، مقاعد للسيارات، عجالت السيارات، زجاج المركبات األمامي، 

أغطية للسيارات، أجهزة إنذار رجوع السيارات إلى الخلف، مساند الرأس لمقاعد 

عد السيارات، أثقال لموازنة عجالت السيارات، حواف السيارات، أحزمة أمان لمقا

)جنطات( لعجالت السيارات، قضبان شعاعية لعجالت السيارات، مشابك القضبان 

الشعاعية للعجالت، شنابر لصرات العجالت، واقيات وحل للشاحنات، إطارات لعجالت 

ابضات المركبات، إطارات داخلية لعجالت المركبات، أغطية لمقاعد السيارات، ق

)كلتشات( للمركبات البرية، مرايا مانعة للوهج للسيارات، أبواب خلفية للسيارات. 

 32الواردة بالفئة رقم 
 

التنازل عن الحرف  -وغيرها  222272االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

كال على حدى  L25واالرقام 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/93/2933 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا )و تعمل ايضاً باسم نيسان موتور كو 

 شركة يابانية –ليمتد(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان  229 – 2923شى ،كاناغاوا  –كو ،يوكوهاما  -تاكار اتشو ،كاناغاوا  2رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

سيارات، مركبات كهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية، عربات،  - 32الفئة 

شاحنات، شاحنات مغلقة، سيارات رياضية متعددة االستعماالت، حافالت، سيارات 

فعات للرحالت، سيارات رياضية، سيارات سباق، شاحنات )لوريات(، عربات ذات را

دة، مركبات ثلجية، شاحنات  شوكية، مركبات للجر أو القطر ]جرارات[، مركبات مبرَّ

قالبة، شاحنات للرش، مركبات برمائية، سيارات ركوب، سيارات إسعاف، مركبات 

تخييم، مقطورات، سيارات نقل النفايات، أكياس هواء بصفتها وسائل سالمة في 

مي، أغطية لمكائن السيارات، أبواق السيارات، مساحات زجاج المركبات األما

للسيارات، مضخات هواء بصفتها لوازم للسيارات، أرفف أمتعة للسيارات، أجهزة إنذار 

ضد السرقة للسيارات، أبواب للسيارات، إشارات االتجاه للسيارات، مرايا الرؤية 

الخلفية للسيارات، واقيات صدمات للسيارات، هياكل سيارات، شاسيهات سيارات، 

امالت زالجات للسيارات، نوافذ سيارات، مقاعد أمان لألطفال في السيارات، عجالت ح

توجيه السيارات، مقاعد للسيارات، عجالت السيارات، زجاج المركبات األمامي، 

أغطية للسيارات، أجهزة إنذار رجوع السيارات إلى الخلف، مساند الرأس لمقاعد 

أثقال لموازنة عجالت السيارات، حواف السيارات، أحزمة أمان لمقاعد السيارات، 

)جنطات( لعجالت السيارات، قضبان شعاعية لعجالت السيارات، مشابك القضبان 

الشعاعية للعجالت، شنابر لصرات العجالت، واقيات وحل للشاحنات، إطارات لعجالت 

المركبات، إطارات داخلية لعجالت المركبات، أغطية لمقاعد السيارات، قابضات 

( للمركبات البرية، مرايا مانعة للوهج للسيارات، أبواب خلفية للسيارات. )كلتشات
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 32الواردة بالفئة رقم 
 

كال على حدى  L25االشتراطات        :      التنازل عن الحرف واالرقام  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/93/2933 

 :التسجيل طالب إسم
 

شركة  –نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا )و تعمل ايضاً باسم نيسان موتور كو ،ليمتد( 

 يابانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان 229 – 2923شى ،كاناغاوا  –كو ،يوكوهاما   -تاكار اتشو ،كاناغاوا  2رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

ت، مركبات كهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية، عربات، سيارا - 32الفئة 

شاحنات، شاحنات مغلقة، سيارات رياضية متعددة االستعماالت، حافالت، سيارات 

للرحالت، سيارات رياضية، سيارات سباق، شاحنات )لوريات(، عربات ذات رافعات 

دة، مر كبات ثلجية، شاحنات شوكية، مركبات للجر أو القطر ]جرارات[، مركبات مبرَّ

قالبة، شاحنات للرش، مركبات برمائية، سيارات ركوب، سيارات إسعاف، مركبات 

تخييم، مقطورات، سيارات نقل النفايات، أكياس هواء بصفتها وسائل سالمة في 

السيارات، مساحات زجاج المركبات األمامي، أغطية لمكائن السيارات، أبواق 

لوازم للسيارات، أرفف أمتعة للسيارات، أجهزة إنذار للسيارات، مضخات هواء بصفتها 

ضد السرقة للسيارات، أبواب للسيارات، إشارات االتجاه للسيارات، مرايا الرؤية 

الخلفية للسيارات، واقيات صدمات للسيارات، هياكل سيارات، شاسيهات سيارات، 

سيارات، عجالت حامالت زالجات للسيارات، نوافذ سيارات، مقاعد أمان لألطفال في ال

توجيه السيارات، مقاعد للسيارات، عجالت السيارات، زجاج المركبات األمامي، 

أغطية للسيارات، أجهزة إنذار رجوع السيارات إلى الخلف، مساند الرأس لمقاعد 

السيارات، أحزمة أمان لمقاعد السيارات، أثقال لموازنة عجالت السيارات، حواف 

ضبان شعاعية لعجالت السيارات، مشابك القضبان )جنطات( لعجالت السيارات، ق

الشعاعية للعجالت، شنابر لصرات العجالت، واقيات وحل للشاحنات، إطارات لعجالت 

المركبات، إطارات داخلية لعجالت المركبات، أغطية لمقاعد السيارات، قابضات 

سيارات. )كلتشات( للمركبات البرية، مرايا مانعة للوهج للسيارات، أبواب خلفية لل

 32الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن الحرف واالرقام كال على حدة  -االشتراطات        :      

وغيرها 222237
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9222292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/93/2933 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   –ان جيدوشا كابوشيكى كايشا )و تعمل ايضاً باسم نيسان موتور كو ،ليمتد( نيس

 يابانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، اليابان 229 – 2923شى ،كاناغاوا  –كو ، يوكوهاما  -تاكار اتشو ،كاناغاوا  2رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

بما في ذلك السيارات الكهربائية، عربات،  سيارات، مركبات كهربائية - 32الفئة 

شاحنات، شاحنات مغلقة، سيارات رياضية متعددة االستعماالت، حافالت، سيارات 

للرحالت، سيارات رياضية، سيارات سباق، شاحنات )لوريات(، عربات ذات رافعات 

دة، مركبات ثلجية، شاحنات  شوكية، مركبات للجر أو القطر ]جرارات[، مركبات مبرَّ

قالبة، شاحنات للرش، مركبات برمائية، سيارات ركوب، سيارات إسعاف، مركبات 

تخييم، مقطورات، سيارات نقل النفايات، أكياس هواء بصفتها وسائل سالمة في 

السيارات، مساحات زجاج المركبات األمامي، أغطية لمكائن السيارات، أبواق 

فف أمتعة للسيارات، أجهزة إنذار للسيارات، مضخات هواء بصفتها لوازم للسيارات، أر

ضد السرقة للسيارات، أبواب للسيارات، إشارات االتجاه للسيارات، مرايا الرؤية 

الخلفية للسيارات، واقيات صدمات للسيارات، هياكل سيارات، شاسيهات سيارات، 

حامالت زالجات للسيارات، نوافذ سيارات، مقاعد أمان لألطفال في السيارات، عجالت 

ه السيارات، مقاعد للسيارات، عجالت السيارات، زجاج المركبات األمامي، توجي

أغطية للسيارات، أجهزة إنذار رجوع السيارات إلى الخلف، مساند الرأس لمقاعد 

السيارات، أحزمة أمان لمقاعد السيارات، أثقال لموازنة عجالت السيارات، حواف 

السيارات، مشابك القضبان  )جنطات( لعجالت السيارات، قضبان شعاعية لعجالت

الشعاعية للعجالت، شنابر لصرات العجالت، واقيات وحل للشاحنات، إطارات لعجالت 

المركبات، إطارات داخلية لعجالت المركبات، أغطية لمقاعد السيارات، قابضات 

)كلتشات( للمركبات البرية، مرايا مانعة للوهج للسيارات، أبواب خلفية للسيارات. 

 32لفئة رقم الواردة با
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

كال على حدى  L35االشتراطات        :      التنازل عن الحرف واالرقام  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9333292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة مينرال سركلز )بيرنكز( م م ح 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 ، دبي ، االمارات العربية المتحدة  20963ص.ب 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/2932 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 بوشيو إنداستريز، ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-9909كو،كوبى سيتى،هيوجو برفيكتشور،-شوم،نتدا3دورى -سينتان 32-3

 ،اليابان900

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

مجموعة تروس)مسننات(للمركبات البرية ،سيور نقل الطاقة للمركبات  - 32الفئة 

للمركبات البرية ،سيور على شكل حرف vكل حرف البرية ،سيور مضلعة على ش

v دون غيرها 32للمركبات البرية ،سبور مسننة للمركبات البرية ،جميعها بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302302 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -تيانجين كينجتاير جروب كو .ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اتاشد بيلدينج اوف هيبي نيوز بيلدينج , كونوي روود هيبي ديستريكت , تيانجين ,  339

 الصين

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

يه , إطارات سيارات , انابيب إطارات لعجالت المركبات , إطارات هوائ - 32الفئة 

داخليه لإلطارات الهوائيه , اغلقه خارجيه لإلطارات الهوائيه , إطارات غير مجوفه 

لعجالت المركبات , مركبات كهربائيه , مركبات للنقل البري او الجوي او المائي او 

داخليه بواسطه السكك الحديديه , إطارات بدون انابيب للدراجات الهوائيه , االنابيب ال

الطارات المركبات , إطارات العربات ذات العجلتين , إطارات المركبات التجاريه ) 

 والترد ضمن فئات اخري  32مركبات النقل الكبير ( وجميع هذه المنتجات واردة بالفئه 
 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/33/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -المصرية االوربية للصناعات المكملة للسيارات   -ايمن سالمان سليم سالمان 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان  -مايو   30 - 3منطقة  - 3بلوك 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32بالفئة رقم  تيل فرامل وقطع غيار السيارات الوارده  - 32الفئة 
 

707225االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32جميع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاتربيلر إنك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية 93926-6029إن إى أدمز ستريت بيوريا ، إليتوي 399

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 :32الفئة  - 32الفئة 

كبات البحرية وأجهزة النقل البري أو المائي أو الجوي المركبات والجرارات والمر

لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب 

وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 

شاف آبار النفط وكشط المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستك

والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق 

وإعداد ومعالجة المواقع وإدارة النفايات والهواء والمساحات واستخراج الحجارة 

والتجميع واألسمنت وإدارة الغطاء النباتي والنقل واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح 

تبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً ، المركبات وأجهزة النقل واالس

البري أو المائي أو الجوي تحديداً الشاحنات والشاحنات على الطرق الوعرة والشاحنات 

المفصلية وشاحنات استخراج الفحم تحت األرض وشاحنات االحتراق الداخلي ذات 

كهربائية ذات الرافعة الشوكية ونقاالت المنصات الرافعة الشوكية والشاحنات ال

الكهربائية ونقاالت المنصات اليدوية وراصفات األسفلت والجرافات ذات المحراث 

الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآليات الرص وجرافات مجنزرة 

ات ذات للمسارات المضغوطة ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفار

كبل السحب والحفارات )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية والحفارات وجرارات 

تحزيم قطع األخشاب ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد وآالت استخراج 

الفحم من مناجم عالية الجدار ومجارف هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات مزودة 

ة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات بذراع رافعة مفصلي وآليات مناول

وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات تجهيز المواقع والجرارات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

الزراعية وآالت الجمع والحصاد وصافًّات الدًريس والحازمات والجزازات والمكيفات 

القرصية وجزازات ومكيفات الحصد ومراكمات صّف الدريس وجرارات الرفع 

الجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية وأنظمة ناقلة الستخراج الفحم من السطوح و

وآالت المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت تعدين الصخور الصلبة تحت 

األرض وآالت استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج 

مدة والجرارات )لشق الطرق( ذات الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألع

العجالت والحفارات ذات العجالت والجرافات ذات العجالت وكواشط الجرارات ذات 

العجالت وجرافات قطع الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفي وقطع اإلصالح 

واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً ، القطع الهيكلية وقطع 

الح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لمكائن المركبات المذكورة آنفاً ، عناصر اإلص

نقل الحركة للمركبات البرية والقطع الهيكلية وقطع اإلصالح واالستبدال الخاصة بها ، 

القاطرات ، المقطورات ، مكائن للمركبات البرية ، مكائن الديزل للمركبات البرية ، 

ركبات البرية ، قطع المركبات تحديداً مسارات للمركبات مكائن صاروخية لدفع الم

البرية المجنزرة ، دارات هيدروليكية ومحوالت هيدروليكية لتوصيل مكونات األنظمة 

الهيدروليكية في المركبات ، أبواق للمركبات ، مرايا الرؤية الخلفية ، مرايا الرؤية 

ت ، تعليق المقاعد ووسائد المقاعد الجانبية للمركبات ، مقاعد وأحزمة المقاعد للمركبا

ومساند أذرع المقاعد لكافة المركبات ، أغطية المقاعد المجهزة للمركبات ، بطانات 

المكابح للمركبات ، ضاغطات الهواء للمكابح للمركبات البرية ، القطع الهيكلية 

مرافقة للمركبات البرية ، األجهزة الهيدروليكية لالستخدام في تحريك أدوات العمل ال

للمركبات وليست للمكائن أو المحركات تحديداً الدواسات الهيدروليكية والمسننات 

الهيدروليكية والمضخات الهيدروليكية ومخمدات الصدمات الهيدروليكية ، األجزاء 

والقطع جميعها للمنتجات المذكورة آنفاً تباع كوحدة واحدة مع المنتجات ، األجزاء 

تحديداً المكائن وأذرع التوصيل للمركبات بخالف قطع والقطع للمركبات البرية 

المحركات والمكائن وعناصر نقل الحركة للمركبات البرية ، قطع اإلصالح واالستبدال 

للمركبات البرية تحديداً مجموعة متكاملة من القطع الهيكلية للشاحنات المفصلية 

األسفلت وراصفات والشاحنات على الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات 

األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي 

للشوارع وآليات الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات 

ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف والحفارات وجرارات تحزيم قطع 

نقل وآالت الحصاد والمجارف الهيدروليكية األخشاب ومعدات للغابات وآليات ال

والجرارات المزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية 

األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع 

 والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت

والحفارات ذات العجالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف 

األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع 

البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار 

ز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح النفط والغاز وإنتاج النفط والغا

الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، عربات اليد ، 

أغطية وصالت الربط ، واقيات الوحل ، حامالت لوحات الترخيص ، أغطية لعجالت 

جات هوائية ، دراجات توجيه المركبات ، شمسيات لزجاج السيارات األمامي ، درا

هوائية ثالثية العجالت ، دراجات بخارية صغيرة ذات محركات ، دراجات بخارية 

صغيرة تدفع باألرجل ]مركبات[ ، مضخات هوائية ]لوازم للمركبات[ ، أبواق 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

للدراجات الهوائية ، أجراس للدراجات الهوائية ، عجالت التدريب للدراجات 

 دون غيرها 32الهوائية.فئة 

 
 

وغيرها  222372العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

منح حق اسبقية -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة  -كاتربيلر إنك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية 93926-6029إن إى أدمز ستريت بيوريا ، إليتوي 399

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات والجرارات والمركبات البحرية وأجهزة النقل البري أو المائي أو  - 32الفئة 

يف األرض وكفاف الجوي لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكي

التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة 

المواد وكشط المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط 

 والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق

وإعداد ومعالجة المواقع وإدارة النفايات والهواء والمساحات واستخراج الحجارة 

والتجميع واألسمنت وإدارة الغطاء النباتي والنقل واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح 

واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً ، المركبات وأجهزة النقل 

لجوي تحديداً الشاحنات والشاحنات على الطرق الوعرة والشاحنات البري أو المائي أو ا

المفصلية وشاحنات استخراج الفحم تحت األرض وشاحنات االحتراق الداخلي ذات 

الرافعة الشوكية والشاحنات الكهربائية ذات الرافعة الشوكية ونقاالت المنصات 

جرافات ذات المحراث الكهربائية ونقاالت المنصات اليدوية وراصفات األسفلت وال

الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآليات الرص وجرافات مجنزرة 

للمسارات المضغوطة ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات 

كبل السحب والحفارات )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية والحفارات وجرارات 

دات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد وآالت استخراج تحزيم قطع األخشاب ومع

الفحم من مناجم عالية الجدار ومجارف هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات مزودة 

بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات 

مواقع والجرارات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات تجهيز ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

الزراعية وآالت الجمع والحصاد وصافًّات الدًريس والحازمات والجزازات والمكيفات 

القرصية وجزازات ومكيفات الحصد ومراكمات صّف الدريس وجرارات الرفع 

والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية وأنظمة ناقلة الستخراج الفحم من السطوح 

الجرافات المجنزرة وآالت تعدين الصخور الصلبة تحت وآالت المناولة عن بعد و

األرض وآالت استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج 

الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات )لشق الطرق( ذات 

ات العجالت والحفارات ذات العجالت والجرافات ذات العجالت وكواشط الجرارات ذ

العجالت وجرافات قطع الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفي وقطع اإلصالح 

واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً ، القطع الهيكلية وقطع 

اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لمكائن المركبات المذكورة آنفاً ، عناصر 

رية والقطع الهيكلية وقطع اإلصالح واالستبدال الخاصة بها ، نقل الحركة للمركبات الب

القاطرات ، المقطورات ، مكائن للمركبات البرية ، مكائن الديزل للمركبات البرية ، 

مكائن صاروخية لدفع المركبات البرية ، قطع المركبات تحديداً مسارات للمركبات 

وليكية لتوصيل مكونات األنظمة البرية المجنزرة ، دارات هيدروليكية ومحوالت هيدر

الهيدروليكية في المركبات ، أبواق للمركبات ، مرايا الرؤية الخلفية ، مرايا الرؤية 

الجانبية للمركبات ، مقاعد وأحزمة المقاعد للمركبات ، تعليق المقاعد ووسائد المقاعد 

ت ، بطانات ومساند أذرع المقاعد لكافة المركبات ، أغطية المقاعد المجهزة للمركبا

المكابح للمركبات ، ضاغطات الهواء للمكابح للمركبات البرية ، القطع الهيكلية 

للمركبات البرية ، األجهزة الهيدروليكية لالستخدام في تحريك أدوات العمل المرافقة 

للمركبات وليست للمكائن أو المحركات تحديداً الدواسات الهيدروليكية والمسننات 

ضخات الهيدروليكية ومخمدات الصدمات الهيدروليكية ، األجزاء الهيدروليكية والم

والقطع جميعها للمنتجات المذكورة آنفاً تباع كوحدة واحدة مع المنتجات ، األجزاء 

والقطع للمركبات البرية تحديداً المكائن وأذرع التوصيل للمركبات بخالف قطع 

ة ، قطع اإلصالح واالستبدال المحركات والمكائن وعناصر نقل الحركة للمركبات البري

للمركبات البرية تحديداً مجموعة متكاملة من القطع الهيكلية للشاحنات المفصلية 

والشاحنات على الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات األسفلت وراصفات 

األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي 

الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات للشوارع وآليات 

ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف والحفارات وجرارات تحزيم قطع 

األخشاب ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد والمجارف الهيدروليكية 

ارات تسوية والجرارات المزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجر

األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع 

والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت 

والحفارات ذات العجالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف 

لتراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع األرض وكفاف التراب وجرف ا

البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار 

النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح 

ارة الغطاء النباتي ، عربات اليد ، الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإد

أغطية وصالت الربط ، واقيات الوحل ، حامالت لوحات الترخيص ، أغطية لعجالت 

توجيه المركبات ، شمسيات لزجاج السيارات األمامي ، دراجات هوائية ، دراجات 

هوائية ثالثية العجالت ، دراجات بخارية صغيرة ذات محركات ، دراجات بخارية 

فع باألرجل ]مركبات[ ، مضخات هوائية ]لوازم للمركبات[ ، أبواق صغيرة تد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

للدراجات الهوائية ، أجراس للدراجات الهوائية ، عجالت التدريب للدراجات 

 دون غيرها 32الهوائية.فئة 
 

منح حق اسبقية -وغيرها  222377االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9362222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المؤسسة المصرية الهندسية لالستيراد والتصدير  -خليل امام خليل السيد وشريكتة 

 شركة توصية بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -فرع من جسر السويس مت -تقسيم عمر بن الخطاب  209قطعة  -السالم

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32قطع غيار السيارات وبصفه خاصه تيل الفرامل بالفئة  - 32الفئة 
 

التنازل عن الحروف واالرقام كال  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    9362222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رووتس اندستريز  انديا ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهند  -تاميلنادو  - 923999 -كويمباتور  -جاناباثى  -ار.كيه.جى اندستريال ايستيت 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

أبواق للسيارات؛ أبواق للمركبات؛ مكابح للسيارات؛ مكابح للمركبات؛  - 32الفئة 

ماسحات زجاج المركبات األمامي؛ لبادات مكابح المركبات؛ لبادات مكابح السيارات؛ 

لقم مكابح السيارات؛ لقم مكابح المركبات؛ قابضات )كلتشات( للسيارات؛ محركات 

مركبات البرية؛ الدراجة النارية؛ أبواق للمركبات البرية؛ مفاتيح تشغيل محركات ال

الدراجات الهوائية؛ إنذار األبواق للدراجات النارية؛ أبواق ينتج الصوت عنها بواسطة 

 32الهواء المضغوط؛ مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي. بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جينيرال موتورز ال ال  سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

متحدة الواليات ال  -22290-3999رينيسانس سنتر ديترويت ميتشيغان ,  399

 االمريكيه 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

محركات المركبات البرية؛ محاور دواليب المركبات؛ حماالت المحاور  - 32الفئة 

للمركبات البرية؛ قضبان المحاور للمركبات؛ حماالت العجالت للمركبات البرية؛ 

لبادات، الطبول، المكابح ومكونات المكابح للمركبات البرية، تحديدا: ، األقراص، ال

القابضات، االسطوانات الرئيسية، والبطانات؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات؛ 

أذرع مساحات الزجاج األمامي للمركبات؛ شفرات مساحات الزجاج األمامي؛ خزانات 

الوقود للمركبات؛ خراطيم خط الوقود للمركبات؛ مرايا الرؤيا الجانبية والرؤيا الخلفية 

ضبان التوصيل لمركبات البرية، عدا عن قطع الموتورات والمحركات؛ للمركبات؛ ق

محوالت عزم الدوران للمركبات البرية؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛ واقيات 

الصدمات للمركبات؛ المصدات للمركبات؛ األغطية للمركبات؛ الشبك األمامي 

ففات الصدمات، النوابض، للمركبات؛ أجزاء التعليق للمركبات البرية، تحديدا: ، مخ

والدعامات؛ ناقالت الحركة للمركبات البرية؛ األبواق للمركبات؛ أحزمة األمان 

لالستخدام في المركبات؛ إشارات االتجاه للمركبات؛ عجالت التوجيه للمركبات؛ أغطية 

المحور واألغطية ألغطية المحور؛ والعجالت للمركبات الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا32)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 دعد

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

 G -TE وعن الحروف    aneenen e nanegi n eniunegالتنازل عن   -وغيرها  550270

كال علي حدا في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    9360322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -تو اوتوموتيف بارتس كو ال تى دي -يو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جوهنسجشان س.ار    دى  يونج  كانج  ديست مدينة تينان ص.ب  203الن   3رقم

03922 

 32 : المةــــــت العاـــفئ
 

مركبات حوامه قطع مكابح للمركبات مراية الروية الخلفية مساحات زجاج  - 32الفئة 

 دون غير ها 32المركبات االمامى وجميعها تقع فى الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دايملير ايه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شتوتغارت ، المانيا 09320،  330مرسيدسشتراسه 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

( ، اليات نقل 32مركبات ذات محركات و قطع غيارها ) الواردة فى الفئة  - 32الفئة 

 الحركة
 

---:            االشتراطات  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 33 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 33جميع منتجات الفئة  - 33الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -اضى االجتماعى بسموحة النادى الري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 32جميع منتجات الفئة  - 32الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 693 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه تشيانمو رود بينجيانغ ديستريكت هانغتشو جمهوريه الصين الشعبي 000رقم 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

ساعات, سوار ساعات ,علب ساعات ,صناديق العرض للساعات  - 32الفئة 

,كرونوغرافات )موقتات مسجله() ساعات (,ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائيه 

  32بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -كالسيك للمجوهرات  -شركة ميخائيل فؤاد بولس وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع عدلى عابدين القاهرة 23

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع المنتجات الواردة فى الفئة رقم  - 32الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وقائمه وفقا لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو  -شيبويا كو  -شوم  3 -هون ماشى  9-2

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات قياس الوقت ومعدات الكرونوميتر، ساعات اليد والحائط، ساعات  - 32الفئة 

ى حول المعصم، ساعات الحائط وساعات اليد الكهربائية، الساعات وساعات ترتد

الحائط اإللكترونية، أجزاء وتجهيزات خاصة بما سبق، كرونوجراف ]ساعات لليد[ ، 

ساعات التوقيت ]ساعات اإليقاف[ ، أدوات ضبط الوقت، علب لصناعة ساعات الحائط 

أقراص مدرجة ]صناعة ساعات  وساعات اليد، ساعات اليد وأساور لساعات اليد،

الحائط وساعات اليد[ ، أجزاء لحمل ساعات اليد وساعات الحائط، واجهات 

الساعات،األجزاء المتحركة في ساعات الحائط وساعات اليد، األغطية الزجاجية 

للساعات، سالسل ساعات الجيب، علب وصناديق العرض للساعات، أجربة للساعات، 

الكريستالية/اللدائنية الشفافة للساعات، أغطية خلفية نوابض الساعات، األغطية 

 دون غيرها32للساعات؛ جميعها بالفئة 

 
 

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

حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 وقائمه وفقا لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  -طوكيو  -شيبويا كو  -شوم  3 -هون ماشى  9-2

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات قياس الوقت ومعدات الكرونوميتر، ساعات اليد والحائط، ساعات  - 32الفئة 

ترتدى حول المعصم، ساعات الحائط وساعات اليد الكهربائية، الساعات وساعات 

الحائط اإللكترونية، أجزاء وتجهيزات خاصة بما سبق، كرونوجراف ]ساعات لليد[ ، 

وات ضبط الوقت، علب لصناعة ساعات الحائط ساعات التوقيت ]ساعات اإليقاف[ ، أد

وساعات اليد، ساعات اليد وأساور لساعات اليد، أقراص مدرجة ]صناعة ساعات 

الحائط وساعات اليد[ ، أجزاء لحمل ساعات اليد وساعات الحائط، واجهات 

الساعات،األجزاء المتحركة في ساعات الحائط وساعات اليد، األغطية الزجاجية 

سل ساعات الجيب، علب وصناديق العرض للساعات، أجربة للساعات، للساعات، سال

نوابض الساعات، األغطية الكريستالية/اللدائنية الشفافة للساعات، أغطية خلفية 

 دون غيرها32للساعات؛ جميعها بالفئة 

 
 

قطع على التنازل عن العالمة كل م -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة تأسست  بموجب قوانين  -فيديريشن انترناشونال دي فوت بول اسوسيشن )فيفا( 

 سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا-يوريخ ز 2922  - 29فيفا استراس 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

المجوهرات، القالئد، األحجار الثمينة، الكريستال واألحجار الكريمة،  - 32الفئة 

الساعات، ساعات المعصم، أربطة الساعات، الساعات الكبيرة، ساعات الحائط، 

غيرة، الحلي الكرونوغرافات، ساعات التوقيت، علب للساعات، البندول، الميداليات الص

المتدلية، الدبابيس الزينية، األساور، األساور الجلدية، أساور من سيليكون )مجوهرات(، 

الدبابيس )مجوهرات(، دبابيس تجارية للفرق والالعبين )مجوهرات(، مشابك ودبابيس 

ربطات العنق، زمامات األكمام، الميداليات، ميداليات تذكارية من المعادن النفيسة، 

ت الصغيرة، اللوحات التذكارية، الكؤوس، التماثيل والمنحوتات، دبابيس زينية الميداليا

للقبعات، جميعها من المعادن النفيسة، حلقات المفاتيح الزينية، العمالت المعدنية، 

ميداليات وشارات للمالبس من المعادن النفيسة، حامالت المفاتيح الزينية،حامالت 

داليات صغيرة ليست من المعادن النفيسة، األغطية للمفاتيح من القماش والمعادن، مي

(، جميعها مصنوعة من المعادن النفيسة. snipالمعدنية المطبوعة لغايات التجميع )

 دون غيرها  32الواردة بالفئه 
 

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

غيرها و 723220
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريباووتش سويس اس ايه ار ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -لو لوكل  2299-00رو بيلودز 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

اساور  -ساعات الجدران  -ساعات المنبهات -ساعات الجيب  -اليد  ساعات - 32الفئة 

 32الساعات من المعادن والجلد وقطع الغيار العائدة لها بالفئة رقم 
 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه ار الريباووتش سويس اس اي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لو لوكل سويسرا 2299-00رو بيلودز 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

ساعات اليد ساعات الجيب ساعات المنبهات ساعات الجدران اساور  - 32الفئة 

 دون غيرها 32الساعات من المعادن والجلد وقطع الغيار العائدة لها فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة فاشون اوبتكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة   -روكسى   -شارع عبد هللا نور  3

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 وال ترد فى فئات اخرى  32االكسسوارات والحلى الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

 Uالتنازل عن الحروف ايه او  - 733223االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

T  كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9323330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى   -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30المنتجات الواردة بالفئة رقم  جميع - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9326926 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/93/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -د ابو زيد احمد عبد الحاسيب محم - AAA  DAAاكا بالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرم  -المريوطية  -ش الملك فيصل  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -افكو  -الشركة المصرية لاللياف ش م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  A3 -المنطقة الصناعية  -العاشر من رمضان 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39لفئة مطبوعات الشركة الوارد با - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/39/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

انفست ان الدارة المشروعات ةاالستثمار  -محمد اسامة عوض حسن وشريكته   

 شركة توصية بسيطة  -العقارى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتور -الشيخ زايد  2999امام زايد   -الدور الرابع  -ان بالزا ارك 2مبني 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39مطبوعات الشركة الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  3660لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 افظة الجيزةمح -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 3/ 90موقع رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9396399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/92/2932 

 :التسجيل م طالبإس
 

شركة  -اكسيكلوسف جلوبال للتجارة والتوزيع  -خالد محمد مدبولي ابراهيم و شركاه 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادي الجديدة -قطعة تقسيم المحافظة  0كيلو  -البساتين 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39ئة رقم المناديل الورقية الواردة بالف - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادي رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -لية للطباعة والنشر والتوزيع ش.ذ.م.م  المجموعة الدو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة   -الزيتون   -ش طومان باى  29

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 .39كتب بالفئة رقم   - 39الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

الشركة البورسعيديه  للصناعات الكهربائيه  -رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه 

 شركة تضامن  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحوض السمكى بورسعيد  -المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المطبوعات الخاصه بالشركة والوارده بالفئه رقم  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -العربيه الخليجيه لعصر وتكرير وتعبئه الزيوت النباتيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش الحجاز  323

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

تجات الشركه الوارده المطبوعات واللوحات االعالنيه والنشرات للدعايه لمن - 39الفئة 

  39وجميع المنتجات الواردة بالفئة  39بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369022 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -يع الزراعى)بيتى ( الشركة الدولية لمشروعات التصن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -الدور االول  A2المبنى رقم  32B93بلوك رقم 

 الجناح الجنوبى كايروفيستسفال سيتى 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 39الفئة 
 

733330االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  -المستقبل للقنوات الفضائيه واالذاعيه ) مجموعة قنوات مصر( ش م م 

  مساهمه مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزه  9المنطقه الحره االعالميه مدينه 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع منتجات الفئه  - 39الفئة 
 

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

العالمة مرتبطةمع  -التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى  -باستخدامها مجمعة 

222370العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة دانماركية -ليجو جوريس أ/س 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدانمارك -بيلوند 0369

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات؛ المواد التعليمية والتدريبية )باستثناء األجهزة(، وال سيما  - 39الفئة 

الكتيبات التعليمية؛ أدلة )كتيبات اإلرشادات( لتصميم وبناء والتحكم في األلعاب اآللية 

 دون غيرها 39ارد والمواد التعليمية فئة التي تدار بمحركات والمنتجات،والمو
 

---االشتراطات        :      
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  30/3قسم  موقع

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  30/3موقع قسم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرها دون 39جميع منتجات الفئة  - 39الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -زى ج المحور المرك 30/3الموقع رقم

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  30/3الموقع رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لالتصاالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ى ج المحور المركز 30/3الموقع رقم

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -فودافون  مصر  لالتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -ج المحور المركزى  30/3الموقع رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  30/3الموقع رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 39الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  30/3موقع قسم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من أكتوبر  -ح المحور المركزى  30/3الموقع رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - ايجيبت فودز جروب ش.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   99 - 93 - 00 - 09 - 00 - 02القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 0-9-3- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 39الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصرية شركة مساهم -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   99 - 93 - 00 - 09 - 00 - 02القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة  - 0-9-3- 2والقطع أرقام   -بمنطقة مبارك الصناعية 

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الوارده بالفئه - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد قطرى الجنسية -سلطان مبارك العبدهلل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الفندق ، الخليج الغربى ، ص. ب رقم  93،  29مكاتب ، الطابق برج الفردان لل

 دولة قطر -الدوحه  29292رقم 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى ، القرطاسيه ، المطبوعات ، النشرات االخباريه ،  - 39الفئة 

 39عدا االثاث( بالفئة المطويات ، الكتب ، المجالت ، الكتيبات ، مستلزمات المكاتب )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -  30شقه  -الدور الثالث  - ش السودان 392

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -تربو للمالبس الجاهزة   -لم حسن عبد الواحد عماره محمد سا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك /سالم حسن عبد الواحد  -بنها  -منشية النور  -ش خلف سوق الجملة  2

 سجل الغرفة بالقليوبية  9933)ج(  

 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39مطبوعات الواردة بالفئة رقم ال - 39الفئة 
 

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

735320العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال على حدى  PIاس بى 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299360 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

23/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   99 - 93 - 00 - 09 - 00 - 02القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة   0-9-3- 2بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -بمنطقة مبارك الصناعية والخدمات وذلك 

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 39جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 39الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299362 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة مساهمهش -ايجيبت فودز جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقه خدمات ب بالمرحله االولي بمنطقه مبارك  02-00-09-00-93-99القطع 

ب والخدمات وذلك  بمنطقه مبارك الصناعيه 2والقطعه  - 2-3 -9-0الصناعيه والقطع 

 مركز قويسنا المنوفيه

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 39ت الفئة جميع منتجا - 39الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدوده -ايه بي للترفيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع قصر النيل وسط البلد القاهره  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد، غير المدرجة في  - 39الفئة 

الفئات األخرى، مواد الطابعة، مواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية، االدوات 

المكتبية أو المنزلية، فرش الطالء، اآلالت الكاتبة المكتبية، المواد الالصقة لألغراض 

ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، المواد تعليمية والتدريبية )عدا األجهزة( المواد 

البالستيكية المعدة للتغليف )غير مدرجة في فئات أخرى(، أوراق اللعب، قوالب الطباعة 

 .39وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

وغيرها  755722:      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم        االشتراطات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسؤليه محدوده  -ايه بي للترفيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وسط البلد القاهره ش قصر النيل  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد، غير المدرجة في  - 39الفئة 

الفئات األخرى، مواد الطابعة، مواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية، االدوات 

ش الطالء، اآلالت الكاتبة المكتبية، المواد الالصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية، فر

ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، المواد تعليمية والتدريبية )عدا األجهزة( المواد 

البالستيكية المعدة للتغليف )غير مدرجة في فئات أخرى(، أوراق اللعب، قوالب الطباعة 

 .39وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

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

وغيرها 775732بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

ورية مصر ايه بي للترفيه ، شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة طبقا لقوانين جمه

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش قصر النيل وسط البلد القاهره  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد، غير المدرجة في  - 39الفئة 

وات الفئات األخرى، مواد الطابعة، مواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية، االد

المكتبية، المواد الالصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية، فرش الطالء، اآلالت الكاتبة 

ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، المواد تعليمية والتدريبية )عدا األجهزة( المواد 

البالستيكية المعدة للتغليف )غير مدرجة في فئات أخرى(، أوراق اللعب، قوالب الطباعة 

 .39جات الواردة بالفئة وكافة المنت

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

ترفيه ، شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر ايه بي لل

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش قصر النيل وسط البلد القاهره  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد، غير المدرجة في  - 39الفئة 

اد الطابعة، مواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية، االدوات الفئات األخرى، مو

المكتبية، المواد الالصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية، فرش الطالء، اآلالت الكاتبة 

ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، المواد تعليمية والتدريبية )عدا األجهزة( المواد 

في فئات أخرى(، أوراق اللعب، قوالب الطباعة  البالستيكية المعدة للتغليف )غير مدرجة

 .39وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

ايه بي للترفيه ، شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية مصر 

 العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش قصر النيل ، وسط البلد ، القاهره  23

 39 : المةــــــات العـــفئ
 

ع المصنوعة من هذه المواد، غير المدرجة في الورق والكرتون والبضائ - 39الفئة 

الفئات األخرى، مواد الطابعة، مواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية، االدوات 

المكتبية، المواد الالصقة لألغراض المكتبية أو المنزلية، فرش الطالء، اآلالت الكاتبة 

ة )عدا األجهزة( المواد ومستلزمات المكاتب )عدا األثاث(، المواد التعليمية والتدريبي

البالستيكية المعدة للتغليف )غير مدرجة في فئات أخرى(، أوراق اللعب، قوالب الطباعة 

 .39وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30الواردة بالفئة رقم جميع المنتجات  - 30الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

يديه  للصناعات الكهربائيه الشركة البور سع -رائف محمود حامد حسنى رائف وشركاه 

 شركة تضامن  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحوض السمكى بورسعيد  -المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30جميع منتجات الواده بالفئه  - 30الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9326322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -سمارت باك  لتصنيع المنتجات البالستيكية   -محمد محمد صالح الدين وشريكه  

 شركة توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية  -بلوك )ل( بالمنطقة الصناعية بجمصة   2قطعة رقم 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30جميع العبوات البالستيك الواردة بالفئة رقم   - 30الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369669 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردي   -رحاب احمد عبد التواب محمد  -مسك الختام لالدوات الصحيه 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سناء عبد التواب محمد  -الحمره   -شارع عبد الجواد امام الحمله الميكانيكيه 

 اسيوط  -مركز ديروط  -سليمان 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

البولي بروبلين و المواد البالستيكيه المشكله بالبثق لالستعمال في الصناعه  - 30الفئة 

 30وانابيب مرنه غير معدينه الوارده بالفئه 
 

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

وابيض 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    9363232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -التقوى بيور لالستيراد والتصدير والصناعات البالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يوبيةبرج التطبيقيين الدور االول ارض الفرنوانى شبرا الخيمة القل

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 30المنتجات البالستيكية بكافة انواعها بالفئة رقم - 30الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردي-انورصديق بيومي عبد المنعم  -مؤسسة اللواء لتصنيع البالستك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش محمد عبد الباري المنطقه الصناعيه القديمه الموجر محمد صفوت محمد حي 

 االربعين السويس 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30ات البالستيك بالفئة جميع منتج - 30الفئة 
 

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

التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -افراد -اللوا لصناعة وتجارة البالستيك  -مي عبد المنعم انور صديق بيو

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المؤجر /محمد صفوت محمد-المنطقة الصناعية القديمة -ش محمود عبد الباري 

 السويس-االربعين 

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 30بالفئة جميع منتجات البالستيك الوارده  - 30الفئة 
 

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

للبالستيك  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

باصدار قانون  2930لسنة  0كة مساهمة وفقا لقانون شر  -شنت لالستثمار الصناعي  

 االستثمار والئحته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 30 : المةــــــات العـــفئ
 

لبالستيكية وخراطيم االنابيب المرنة غير المعدنية والمواسير والخراطيم ا - 30الفئة 

الكهرباء العادية والفلكسبل التى تستخدم فى اغراض عزل التوصيالت الكهربائية 

 30وشريط اللحام )الشيكرتون( المستخدم فى االغراض الكهربائية الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9203339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمرو منصور شحاته احمد  -مؤسسة ايجبيت صن رايز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 93رقم  شقة -الدور االول  -ش احمد محمد ابراهيم متفرع من ش عباس العقاد  33

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

شنط  -شنط اجهزة الكمبيوتر المحمولة )الالب توب(  -شنط البيزنس مان  - 32الفئة 

 32الشنط بكافة انواعها بالفئة  -شنط السفر  -نسائية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  -  99322ص .ب 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

غه جلود الحيوانات الخام او المدبو -الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغه  - 32الفئة 

السياط واطقم  -عصى المشى -المظالت والشماسي  -الحقائب السفريه وحقائب الحمل  -

 32اطواق ورسن ومالبس للحيوانات الواردة بالفئة رقم  -الحيوانات والسروج 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    9323662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

باث اند بودى ووركس براند مانجمنت ,انك شركة منظمة وقائمة  بموجب القوانين 

 المرعية فى والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات النتحدة االمريكية 23992زبورغ , اوهايو سيفن ليمتد باركواى رينولد

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

حقائب مستحضرات التجميل وحقائب اليد والحقائب للحمل وحقائب للحمل   - 32الفئة 

وحقائب الشاطىء وحقائب التسوق وحقائب السفر وحامالت البطاقات ولوازم التجميل. 

 32بالفئه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 32الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مارو لتجاره مستلزمات االحذيه واالستيراد مؤسسه  -محمد مصطفى محمد الهوارى 

 مصرى الجنسية -فرد  -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الدرب االحمر  -ش المحروقى المنجين  3

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها32جميع منتجات الفئه   - 32الفئة 
 

    التنازل عن -التنازل عن الحذاء على حدة  -على االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص

كال على حدة 7
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير -ديل انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  02922تكساس  -راوند روك  -وان ديل واى 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

 32الحقائب وحقائب الظهر الواردة بالفئة رقم  -االكياس  - 32الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيجو براجيت موديسيش اكسيسوريس ايه جى شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هامبورج 22366 3بوبنبيتيلير بوجين 

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات مصنوعة من الجلود وهى الحقائب والحقائب السفريةوحقائب اليد  - 32الفئة 

حقائب الظهر وحقائب ورقية وحافظات مستندات وحقائب صغيرة لمستحضرات و

التجميل غير مجهزة وحقائب مستحضرات التجميل وحقائب مكياج وحقائب 

للسهراتوحقائب للمفاتيحوأكياس وحامالت بطاقات االئتمان وجزادين وعدة سفرية 

لحقائب اليد، منتجات وحقائب للبطاقات البيانية وحقائب للكتف وأحزمة الكتف واحزمة 

مصنوعة من جلود تقليد وهىالحقائب والحقائب السفرية وحقائب اليد وحقائب الظهر 

حافظات جلد للمحمول وحافظات مستندات وحقائب صغيرة لمستحضرات التجميل غير 

مجهزة وحقائب مستحضرات التجميل وحقائب مكياج وحقائب للسهرات وحقائب 

قات االئتمان وجزادين وشنط سفر و حقائب للبطاقات للمفاتيح وأكياس وحامالت بطا

البيانية وحقائب للكتف وأحزمة الكتف واحزمة لحقائب اليد، الصناديق والحقائب 

  32السفرية، المظالت والشماسي والعصىوهذه المنتجات واردةبالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9293090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/33/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -ياسر محمد يوسف مدنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الوايلى   -ش عبد الرحيم الدمرداش  3

 32 : المةــــــات العـــفئ
 

  32 مصنوعات جلدية حقائب ومصنوعات جلدية الواردة بالفئة رقم - 32الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى  -التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -الماسه للرخام والجرانيت  -ني و شريكة يحيي حس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  33شقة  -عماراتي الشرطة امتداد االمل الدور الثالث  339

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36الرخام و الجرانيت الوارد بالفئة  - 36الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -نويل شارع فيكتور عما

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 36جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 36الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9329200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اليسر العربية لالستثمارات العامة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -مدخل ج مول الدوحة  39مكتب 

 36 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 36المنتجات الواردة بالفئة  - 36الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين مينيسوتا -انك  - تارجت براندز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 2290 - 00293مينيسوتا  -مينابوليس  -نيكولت مول  3999

 االمريكية

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

لقهوة والطاوالت األثاث الخارجي والداخلي، تحديدا: طاوالت تناول ا  - 29الفئة 

الصغيرة والطاوالت الصغيرة الجانبية وطاوالت تناول الطعام والكراسي وكراسي 

تناول الطعام والكراسي المريحة المتحركة وكراسي االسترخاء واألرائك والكراسي 

الطويلة والكراسي الخشبية الطويلة ومناضد العمل واألرائك والكنب وكنب االسترخاء، 

عربات الشاي، الرفوف، المرايا، إطارات الصور، إطارات الصور حماالت المظالت، 

الفوتوغرافية، األسرة والوسائد والدعامات، مستلزمات تعليق الستائر، تحديدا: قضبان 

الشد وأطقم القضبان والقضبان الخشبية والقضبان الفوالذية واألعمدة والحلقات 

المصنوعة من المعدن، ملحقات وحماالت قضبان الستائر وحلقات تعليق الستائر غير 

الزينة للنوافذ، الدروع المعلقة على الجدران والمصنوعة من الجبص أو البالستيك أو 

الخشب، لوحات العرض، واقيات المواقد لالستخدام المنزلي، حواجز المواقد لالستخدام 

المنزلي، عالقات المالبس، خطافات وحلقات وقضبان ودوارات وأعمدة الستائر، 

ات ستائر أماكن االستحمام، قضبان ستائر أماكن االستحمام، وسائد االستحمام، حلق

رفوف المناشف وحماالت المناشف، رفوف النبيذ، الوسائد، التماثيل والتماثيل الصغيرة 

المصنوعة من الجبص والبالستيك والخشب، صناديق التخزين غير المعدنية، صناديق 

وإكسسوارات التخزين والتنظيم، تحديدا: رفوف  الزينة المصنوعة من الخشب، منتجات

التخزين وأدراج التخزين ورفوف التخزين، الخزائن، حافظات التخزين غير المعدنية، 

تحديدا: صناديق التخزين الخشبية والبالستيكية، رفوف ترتيب الكتب، حماالت الكتب، 

خزائن التلفاز ذات المكاتب، الخزائن، وحدات األدراج، وحدات الخزائن ذات األدراج، 

األدراج، خزائن تخزين الملفات، خزائن حفظ األدوية، المناضد ذات األدراج، رفوف 

األلبسة، حماالت المعاطف، رفوف القبعات، التماثيل الصغيرة الموضوعة على 

 الطاوالت المصنوعة من الخشب أو البالستيك. 
 

على حدى Hاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9326629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة المصنوعات الخشبية ) الكازار (  -اه شريف اسماعيل صادق و شرك

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة   -شارع الثورة  2

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29المصنوعات الخشبية الواردة بالفئة رقم  - 29الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى  -فى الوضع العادى   التنازل عن حرف سى  - 230337العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/39/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

نك ، شركة امريكية متحدة تالفت فى  والية ، مينيسوتا الواليات المتحدة تارجت براندز ا

 االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

،  00293، مينيا بوليس ، مينيسوتا  3390 -نيكوليت مول ، تى بى اس 3999

 الواليات المتحدة االمريكية 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

ة الباعه فارغه االوعيه المعزوله لالغذيه والمشروبات زجاجات الميا - 23الفئة 

 دون غيرها 23لالتستخدام المنزلى فئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

نجمنت انك شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين  باث اند بودى ووركس براند ما 

 المرعية فى والية ديالوير الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 23992سيفن ليمتد باركواى رينولدزبورغ اوهايو

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

ت المعدة للجسم واسفنجات االستحمام واسفنج الكشط االسفنجات واالسفنجا - 23الفئة 

لفرك البشرة وتنعيمها والفراشى والفراشى المعدة للشعر والجسم وفراشى التجميلى 

وعلب االمشاط واالمشاط وحامالت الصابون وعلب الصابون واوعية تصريف 

ور للصابون والصحون للصابون واصناف الجل وادوات الزالة المكياج ورذاذات العط

وبخاخات العطور وعلب تجميل وحامالت الشمع وجرات لوضع الشموع فيها وحلقات 

للزينة للشموع وادوات اطفاء الشموع واغلفة الزجاجات المصنوعة من السيلكون 

المثبت القابل العادة االستخدام وسيليكون بالستيكى او بالستيك مستخدم لحماية قوارير 

حامالت جل اليدين  -مالت الصابون لغرض التزيين حا -لوازم التجميل  -جل التعقيم 

حامالت  -مالقط  -اغطية وحامالت الشمع  -لوازم معطرات المنزل  -المضاد للبكتريا 

 دون غيرها 23قوارير التعطير فئة
 

---االشتراطات        :      
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى   -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322206 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -المركز العربى لخدمات الكمبيوتر  -اسماعيل محمد اسماعيل العوضى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منشاة االمراء بملك/ مرسلة سلطان محمد مصطفى مركز المحلة الكبرى الغربية 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23ادوات منزلية بالفئة  - 23الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9363633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -نجمه اكتوبر لالوانى المنزليه  -طارق احمد عبد الرسول عبد العاطى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منشأه ناصر الجماليه القاهرة -ش التنجيزى  33

 23 : مةالــــــات العـــفئ
 

  23االدوات المنزليه بالفئة  - 23الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة   -المصرية السويسرية سيسك لمنتجات العنايه بالفم و االسنان والتجميل          

 ة مساهمه مصري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مصطفي كامل  -الراس السوداء   699

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23فرش اسنان الوارده الفئه رقم   - 23الفئة 
 

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

على حدى ورسم الضرس  العالمة كال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه  -المصرية السويسرية سيسك لمنتجات العناية بالفم واالسنان والتجميل 

 مصرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -مصطفي كامل  -سوداء  الراس ال 699

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال فرش االسنان  30االستيراد والتصدير واالعمال التجاريه بالفئه  - 23الفئة 

  23بالفئه 
 

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

ال على حدى وعن رسم الضرس العالمة ك
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -نجمة اكتوبر لالوانى المنزلية   -طارق احمد عبد الرسول عبد العاطى 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجمالية    -منشاه ناصر  -التنجيزى  ش  33

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23االوانى المنزلية الواردة بالفئة رقم   - 23الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -للصناعات الهندسية  شركة يونيفرسال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب المنطقة الصناعية الثانية السادس من اكتوبر الجيزة 326

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

جهاز صاعق الناموس وأدوات وأوانى وأوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ  - 23الفئة 

ية بها وأمشاط وأسفنج وفراشى عدا فراشى التلوين أو ليست من معادن نفيسة او مطل

الدهان ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلى وزجاج غير مشغول وزجاج 

شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل فى المبانى والكريستال وأوانى زجاجية وأو انى 

 زجاجية واوانى خزف صينى وأوانى خزفية غير واردة فى فئات أخرى
 

التنازل عن  سوبر  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال

PIIEN  QUPكالس 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اهمة مصريةشركة مس -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -السادس من اكتوبر -ب المنطقة الصناعية الثانية  326

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

جهاز صاعق الناموس وأدوات وأوانى وأوعية لالستعمال المنزلى وللمطبخ  - 23الفئة 

شى عدا فراشى التلوين أو ليست من معادن نفيسة او مطلية بها وأمشاط وأسفنج وفرا

الدهان ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلى وزجاج غير مشغول وزجاج 

شبه مشغول عدا الزجاج المستعمل فى المبانى والكريستال وأوانى زجاجية وأو انى 

 غير واردة فى فئات أخرى 23زجاجية واوانى خزف صينى وأوانى خزفية بالفئة 
 

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

التنازل عن هاي الين يونيفرسال  هاى الين يونيفرسال  هاى الين    - 222325بالعالمة رقم

HU H QUNE
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/90/2936 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة  --شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الساس من اكتوبر / الجيزة  -ب المنطقة الصناعية الثانية  326قطعة رقم 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

نزلي وللمطبخ جهاز صاعق الناموس وأدوات وأواني وأوعية لالستعمال الم - 23الفئة 

)ليست من معادن نفيسة أومطلية بها( وأمشاط وأسفنج وفراشى )عدا فراشي التلوين 

أوالدهان( ومواد صنع الفراشى وأدوات تنظيف وسلك جلي وزجاج غير مشغول 

وزجاج شبه مشغول )عدا الزجاج المستعمل في المباني( والكريستال وأواني زجاجية 

 غير واردة في فئات أخرى . وأواني خزف صيني وأواني خزفية 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ين ايطاليا شركة مؤسسه طبقا لقوان -بورميولي روكو اس بي ايه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايطاليا  -فيدينزا ) بى ار (  2393933فيالى مارتيرى ديال ليبيرتا 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

أواني وحاويات منزلية أو للمطابخ )ليست من المعادن النفيسة أو مطلية  - 23الفئة 

ني خزفية )ليست مدرجة في فئات بها(؛ أواني زجاجية وأواني من البورسلين وأوا

أخرى(؛ أواني زجاجية وتشمل: األطباق والزجاجات والمزهريات وأكواب الشرب 

الزجاجية وأواني الشرب وحاويات الطعام الزجاجية والكؤوس واألكواب الصغيرة 

وآنية السلطة والصواني واألكواب الخزفية واألكواب؛ أدوات المائدة )ليست من المعادن 

 .دون غيرها23(؛ جميعها بالفئة النفيسة
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تالفت بموجب قوانين ديالوير -ويستنج هاوس ايليكتريك كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 39936ستريت نيويورك  02ويست  03

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

فراشى) ’ادوات واوانى واوعية لالستخدام المنزلى وللمطبخ ,امشاط واسفنج  - 23الفئة 

عدا فراشى التلوين او الدهان( مواد صنع الفراشى, ادوات للتنظيف, سلك جلى ,زجاج 

غير مشغول وزجاج شبه مشغول )خالف الزجاج المستعمل فى المبانى (اوانى زجاجية 

,اوانى خزف صينى واوانى خزفية غير واردة فى فئات اخرى وجميع المنتجات فى 

 دون غيرها  23الواردة بالفئه  23الفئة 
 

في الوضع العادي   Wاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياضى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ادى رياضى واجتماعى ن -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 23 : المةــــــات العـــفئ
 

 23جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    9392262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المأمون لتصنيع المراتب ومستلزمات السرير والنسيج االلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة -ADLP DAA - 3L39 -3L96 3قطعة رقم  -مدينة التجمعات الصناعية 

 الشرقية  -العاشر من رمضان  -زيزينيا 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 22الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نادى رياى واجتماعى  -النادى الرياضى االجتماعى بسموحة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -شارع فيكتور عمانويل 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9326390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عادل صالح محروس عبد الحليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المعادى  -ي المعراج السفل 2926

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

  22جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 22الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فردى   -محمد حسن المشد فايزة  -بيت العروسة نيو للمستلزمات المنزلية  

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع التهامى من شارع سميح مبارك بملك / مصطفى احمد محمد مركز شبين الكوم 

 المنوفيه

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22المفروشات الواردة بالفئة  - 22الفئة 
 

ح حق خاص على االلوان االشتراطات        :      من
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9260320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/33/2933 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -فرح للصناعه والتجارة والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ةعمارات العبور صالح سالم مدينة نصر القاهر 3

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20مالبس فئة  - 20الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9333200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/92/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

هيم وهشام محمود محمد ابراهيم المصرية للملبوسات )بوريل ( محمد امجد محمود ابرا

 شركة توصية بسيطة -وشركاهم  المصرية للملبوسات )بوريل ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  9مدينة  - 32الدور الثالث مكتب  9سيتى ستار برج 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس بالفئة  - 20الفئة 
 

-ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراط
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة فيل للمالبس الجاهزة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جسر السويس  -المنطقة الصناعية  -شارع المصانع سابقا  -ش مختار اباظة  33

 طريق القاهرة االسماعيلية  32الكيلو  -ارض عماد نصر 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9309006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/96/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -ال ال سى  -وورلد جيم انترناشونال اى بى 

 االمريكية الواليات المتحدة  -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 699990 -كاليفورنيا  -لوس انجلوس  399سويت  -فنيو اوف ستارز   3693

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

مالبس من  -سراويل القصيرة  -المالبس وهى قمصان تى شيرت بال اكمام  - 20الفئة 

 -جوارب قصيرة  -قفازات  -ت قبعا -جاكيتات  -عصابات العرق  -الورق )بنطال( 

  20لباس القدم الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 227230االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393062 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -اسالم احمد المرسي السيد وشركيه  -لمالبس الجاهزة والجينز المنصورة تكس ل

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المرحلة االولى المنطقة الصناعيه بجمصه الدقهليه Aبلوك  23القطعه 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20مالبس جاهزة فئة  - 20الفئة 
 

----:         االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -فيفا  -حامد سمير حامد توفيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -زيز جوده محفوظ  امام نادي النيل ملك / عبد الع -شارع المشايه السفلية 

 اول الدقهلية -المنصورة 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 (20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399229 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  3660لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 3/ 90موقع رقم 

 20 : المةــــــات العـــئف
 

 20كافة المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

  3660لسنة  2االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى 3/ 90موقع رقم 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20الواردة بالفئة  كافة المنتجات - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -كريم مصطفى كامل محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدقى  -بين السرايات  -ش السكرى  33

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20مالبس جاهزة الواردة بالفئة  - 20الفئة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9309002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

ش  -العالمية للصناعات النسجية والمالبس  -عثمان محمد عبد العال وشركاة  عبد هللا

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -شبرا بابل مركز المحلة الكبرى  39

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس الداخليه بالفئة  - 20الفئة 
 

 NEWالتنازل عن كلمة نيو  - 773250العالمه مرتبطه مع العالمه رقم    االشتراطات        :   

كال على حدة  N O Tالتنازل عن الحروف ان تى او  -على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية  -البشاير لصناعه المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 32نصف صاله الدور الثانى بعد ارضى المطلة على الجهه الخلفيه للمصنع بالقطعه 

 االمتداد الغربى بالمنطقة  الصناعيه العبور القليوبية 29932بلوك 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20المالبس الجاهزة فئة  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة ايطالية  -بولغارى ش . م.،  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 روما ، ايطاليا 99329لونغوتيفيرى مارتزيو ،  33

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20المالبس و البسة القدم و اغطية الراس و كل هذه المنتجات واردة بالفئة  - 20الفئة 

 دون غيرها
 

وغيرها  727222االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمات ارقام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المجموعة المصرية للتسويق اى. جى. ام )ش م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رهالقاه -مدينه نصر  -عمارات التوفيق  -شارع يوسف عباس  03

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 30خدمات المعارض التجارية واغراض االعالن بالفئة  - 20الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -الفراعنة لتشغيل منتجات النسيج-عجيب هابيل ابراهيم شنودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر ابراهيم بك  شبرا الخيمة ملك ياسر عجيب هابيل  9ش صالح الدين مدنية  20

 القليوبية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوانالموضحة بالصورة 

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها    223222بالعالمة رقم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322922 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -الفراعنة لتشغيل منتجات النسيج-عجيب هابيل ابراهيم شنودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر ابراهيم بك  شبرا الخيمة ملك ياسر عجيب هابيل  9ش صالح الدين مدنية  20

 القليوبية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20ع منتجات الفئة جمي - 20الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى-وغيرها  223222بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -جنى تكس للتوكيالت التجارية  -حسام الدين فاروق السيد محمد عساف 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسكندرية -سيدى جابر  - 2الوحدة رقم  -زيزينيا  -طريق الحرية  932

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20لفئة مالبس رجالى با - 20الفئة 
 

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

222773العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

مؤسسه مارو لتجاره مستلزمات االحذيه واالستيراد  -محمد مصطفى محمد الهوارى  

 مصرى الجنسية -فرد  -والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -الدرب االحمر  -ش المحروقى المنجين  3

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20نتجات الفئه جميع م  - 20الفئة 
 

التنازل عن   -التنازل عن رسم الحذاء على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

كال على حدة7    بى سى ثرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد  -باسل محمد عبد الحميد -احمد محمد حسام امين خربيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الصناعة من عباس العقاد مدنيه نصر اول القاهره 9

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

هد مالك العالمة باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320220 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -هانى سيد عبد الحفيظ وشركاه  -ايجى فالج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الموسكى  3االول شقه شارع الجيش اول العتبه الدور  9

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20حميهع منتجات الوارده بالفئه   - 20الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -جاست اس بي ار للمالبس الجاهزه  -صفوان الرفاعي وشريكيه  محمد ربيع

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه العبور  -االمتداد العزبي  -المنطقه الصناعيه  29932بلوك  0القطعه رقم 

 القليوبيه 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20ه المالبس الجاهزه الوارده بالفئ - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -ايجى فالج  -هانى سيد عبد الحافظ  وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الموسكى 3شارع الجيش الجيش اول العتبه الدور االول شقه  9

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 20الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمة ورسم التاج كال على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

163 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/2936 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 فرد سورى الجنسيه  -عمار عادل حسين االش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهوريه العربيه السوريه  -حلب 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 
 

التنازل عن فاشون )  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج

NUPHUTN )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  -ان بي ايه بروبيرتيز انك 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 39922نيويورك  -فيفث افينيو نيويورك  920

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ، وهي الجوارب ، األحذية ، أحذية كرة السلة ، القمصان ، قمصان  - 20الفئة 

البلوزات ، شورتات ،  البولو ، بلوزات ، بنطلون رياضي ، بنطلون ، قمم للدبابات ،

بيجامات ، قمصان رياضية ، قمصان الركبي ، سترات ، أحزمة ، روابط ، قمصان 

النوم ، قبعات ، أغطية للرأس ، أقنعة ، بدالت لإلحماء ، بنطلون لإلحماء ، قمصان 

للرماية / جاكيتات ، جاكيتات مقاومة للرياح ، ستر ، معاطف ، بيبات لألطفال ليس من 

صابات الرأس ، أربطة المعصم ، المآزر ، المالبس الداخلية ، شورتات الورق ، ع

المالكم ، البناطيل ، وسدادات األذن ، والقفازات ، واألوشحة ، والقمصان المنسوجة ، 

والفساتين ، والفساتين التشجيعية والزي الموحد ، وارتداء السباحة ، ومالبس السباحة ، 

روال االستحمام ، سروال السباحة ، بدالت رطبة ، البيكينيات ، مالبس السباحة ، س

أغطية الشاطئ ، أغطية مالبس السباحة ، الصنادل ، صندل الشاطئ ، قبعات الشاطئ ، 

واقيات الشمس ، أغطية السباحة ، أغطية االستحمام ، أغطية الرأس الحديثة مع 

 20الباروكات المرفقة بالفئة رقم : 
 

عهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      ت
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9326292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -النخيل تكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قاهرة ال  -القاهرة الجديدة  -مدينتى   03مجموعة  0عمارة 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  20الجوارب الواردة بالفئة رقم   - 20الفئة 
 

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

732303



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية - OAcUCكويرو لتجارة االحذية والمالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-الحى العاشر _الشيخ زايد  3المجاورة  30فيال  3

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 غيرهادون  20المالبس واالحذيةبالفئة  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ماركوس الدارة المشروعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمربن الخطاب الدور الثانى مصر الجديدة القاهرة 393

 20 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 20مالبس بالفئة  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ديل ,انك شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  02922ديل واى .. راوند روك ,تكساس  وان

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

  20المالبس ,اى الكابات ,القبعات, القمصان ,السترات بالفئه رقم  - 20الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -خليجى تكس للنسيج والصباغه والطباعه وتجهيز االقمشة وصناعه المالبس الجاهزة 

 شركة مساهمة مصرية-

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمتداد الشمالى الدور البدروم واالول  32933بلوك  39مدينه العبور قطعه رقم 

 والثانى القليوبية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 20الفئة 
 

700733االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى يمنى الجنسية -يد مها محفوظ محمد سع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية -فرد  -غسان وجدان رضوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهوريه  العربيه السوريه -دمشق  

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 
 

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

باتيتخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -( للمالبس الجاهزة etabnتربو ) -محمد سالم حسن عبد الواحد عماره 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -بنها  -منشية النور  -ش خلف سوق الجملة  2

 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

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

735327العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

-أفراد  -تربو   -اهزة  سيربريز للمالبس الج -محمد سالم حسن عبد الواحد عماره 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش خلف سوق الجملة منشية النور  بنها القليوبية بملك سالم حسن عبد الواحد ج 2

 شجل الغرفة بالقليوبية 9933

 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

كال على حدة  P Iالتنازل عن اس بى  - 735327:      العالمة مرتبطة مع العالة    االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديدة  -ش الماظة  2

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 29جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 29الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

175 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369920 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد -نا مراد مراد سليمان دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع االمام حسن المأمون مدنية نصر القاهرة 30

 29 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 29االكسسوارات بالفئة  - 29الفئة 
 

----االشتراطات        :      



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    9326969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/93/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

  AAA  DAAاكا بالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرم  -المريوطية  -ش الملك فيصل  23

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22جميع منتجات الفئة  - 22الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/32/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة تأسست وقائمة طبقا لقوانين هولندا  -نيك انوفات سى.فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده 9203 -69900يرتون ، اورجون وان بورمان درايف ، بيف

 االمريكيه

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

االلعاب وادوات االلعاب ادوات الرياضه والجمباز ماعدا المالبس منتجات  - 22الفئة 

 دون غيرها 22الرياضه الكرات الرياضيه فئة 
 

وغيرها 02273ة االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -االول  الدور A2المبنى رقم  32B93بلوك رقم 

 الجناح الجنوبى كايروفيستسفال سيتى 

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 22جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

733332االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362262 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 cDWASA -احمد عبد اللطيف احمد الصاوى وشريكة  الصاوى اورجينال 

CUPIPIAD -  شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -سيدى جابر  -سموحه  -ش فيكتور عمانويل  03

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 22جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 22الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ماركيةشركة مساهمة دان -ليجو جوريس أ/س 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدانمارك -بيلوند 0369

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

اللعب وأدوات اللعب، وال سيماأطقم ومجموعات األلعاب التي تضم عناصر  - 22الفئة 

إنشائية وعناصر بنائية، وجميعها لتصميم وبناء والتحكم في األلعاب اآللية التي تدار 

 دون غيرها  22لمنتجات،والموارد والمواد التعليمية"فئة بمحركات وا
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362202 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وده صينية  شركة ذات مسؤليه محد -ال تي دي  -شانتو تشنغهاي سيمبو تويز كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -قوانغدونغ بروفينس  -شانتو سيتي  -تشينغهاي  -شانغهوا  -شياشن اندستريال اريا 

 الصين  

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوات  -العاب بناء  -زينة لشجر عيد الميالد ماعدا مواد االضاءة والحلويات  - 22الفئة 

 -دمى  -العاب  -العاب شطرنج  -لعبة الروبوتات  -لصور المقطوعة احاجى ا -رماية 

اجهزة تدريب االجسام وجميع هذة المنتجات واردة  -كرات لعب  -قوالب بناء )لعب( 

 وال ترد ضمن ئات اخرى  22بالفئة رقم 
 

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

العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

182 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9322602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/32/2939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة امريكية -أبوت البوراتوريز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمريكية ، الواليات المتحدة 99992ابوت بارك رود ، ابوت بارك ، ايلينوى  399

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 (26مستحضرات الحليب المجفف الحليب و منتجات االلبان الواردة بالفئة ) - 26الفئة 
 

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

722322مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    9320232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/92/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الحجاز  323

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26السمن والزيت بجميع انواعهم بالفئة  - 26الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -هارفست فودز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  9مدينة  90قطعه   -المنطقه الصناعيه الثالثه 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الزيوت والشحوم  26جميع المنتجات الفئة  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عطية موسى حسن السيد  -جولدن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 69ش  -بجوار سيتى بنك   -أ  جنوب االكاديمية  263فيال 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9302020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/39/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سيال للزيوت الغذائية ش م م شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كوم اوشيم محافظة الفيوم

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26الزيوت والسمن بالفئة   - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/39/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -شركة سامو التجارية -محمد مسعد عوف حمادة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة . 33/33القطعه رقم  -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 تمور 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
 

لى حدةالتنازل عن تمور ع -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/33/2930 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -ابينار بيور للصناعات الغذائية    -احمد عبد الرحمن السيد وشركاة 

 بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة    -ارض اللواء   -شارع محمود عبد اللطيف  2

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جبن الوارد بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة  -ماي فيرى فروتس ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -باب شرق  -الشالالت  -برج العبور  -فيال ب  -شارع باتريس لومومبا  39خلف 

 االسكندرية

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26لواردة بالفئة الفواكه والخضروات المجمدة ا - 26الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة   -ماي فيرى فروتس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -باب شرق  -الشالالت  -برج العبور  -فيال ب  -شارع باتريس لومومبا  39خلف 

 االسكندرية

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26الفواكه والخضروات المجمدة الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/93/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية -فرد  -فايز شيخ قويدر بن مروان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظه ريف دمشق غربيين كرم ابو زيرده

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26المنتجات بالفئة  - 26الفئة 
 

222222العالمة مرتبطةمع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9303690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/99/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طرس عماد انور داود ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر -عمارات التوفيق من شارع يوسف عباس  3

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع منتجات الفئة  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9300266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/39/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -ندسين المه -30شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  392

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9306392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2932 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -سمير قطب محمود قطب  -السما للمواد الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الخليفه القاهرة -ش احمد تيمور الحلمية الجديدة  30

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26منتجات البان وجميع منتجات الفئة  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9323090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -اجرى الند للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مدنيه العبور  -الى االمتداد الشم 36بالمبنى االدارى قطعة  -  0غرفة رقم 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع منتجات الفئة رقم  - 26الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9329236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سويسرية -الى تريدينج كومبانى جى ام بى اتش  -فريتو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيرن ، سويسرا 3933 -، سى اتش  2سبيتاجالس 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 رقائق البطاطس ، مقرمشات البطاطس ، االغذية الخفية التى اساسها - 26الفئة 

 ( دون غيرها26البطاطس، المكسرات المحضرة الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9320929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -العربيه الخليجيه لعصر وتكرير وتعبئه الزيوت النباتيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -ش الحجاز  323

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع منتجات الفئه  26السمن والزيت بجميع انواعها الوارده بالفئه  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9369029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الخامس بالمنطقه االداريه  -الدور االول  A2المبنى رقم  32B93بلوك رقم 

 كايروفيستسفال سيتى الجناح الجنوبى 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 26الفئة 
 

733333االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2936 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  99-93-00-09-00-02القطع 

/ب والخدمات وذلك 2/أد والقطعة 2والقطعة     0-9-3-2الصناعية والقطع أرقام 

 المنوفيه -ز قويسنا مرك -بمنطقة  مبارك الصناعية  

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  99-93-00-09-00-02القطع 

/ب والخدمات   وذلك 2/أ د  القطعة 2والقطعة   0-9-3-2الصناعية والقطع أرقام 

 المنوفيه -مركز قويسنا   -اعية  بمنطقة  مبارك الصن

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات ب بالمرحلة االولى بمنطقة مبارك  99-93-00-09-00-02القطع 

/ب والخدمات وذلك 2/ب والخدمات 2والقطعة     0-9-3-2الصناعية والقطع أرقام 

 مبارك الصناعية  _مركز قويسنا المنوفيه بمنطقة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شريف فوزى حسن عبد القادر احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -بيفرلى هيلز  62عماره 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    9363692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شريف فوزى حسن عبد القادر احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -بيفرلى هيلز  62عماره 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26الواردة بالفئه جميع المنتجات  - 26الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9363693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -شريف فوزى حسن عبد القادر احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الشيخ زايد  -يلز بيفرلى ه 62عماره 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

96/99/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيه فرد مصري الجن -محمود عبد الشافى عطيفى جمعه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-الهرم -ب حدائق االهرام  26

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -ابسيد  لتعبئة الزيوت والمنتجات الغذائية  -احمد محمد محمد فرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الهرم -فيصل  -اللبينى  -ش محمد شاهين  39

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها26الزيوت الواردة بالفئة) - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/90/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية   -فرد   -لاير فريش الزراعية  -اسامة عبد النعيم عطوة السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه  -قسم سيدى جابر  - 993شقه رقم  -ش البرت االول  سموحه  02

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 26الفئة 
 

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

كال على حدى  NNEPH U NU IQOINEيش اجركلتشر وفر NNUالحروف آر اف ايه 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -لصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر امتداد المنطقة ا 23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360326 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  مرقه مربة معجون - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -كيج للصناعات الغذائية بيردز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26ية ومعلبة بالفئةو مطه
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360330 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -لك العالمه باستخدامها في مجموعها االشتراطات        :      تعهد ما

733722 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

تخدامها في مجموعها االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360332 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

26/92/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيردز كيج للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -السادس من اكتوبر امتداد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة  23القطعة 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

مرقه مربة معجون طماطم طحينه منتجات البان فواكة و خضراوات مجففه  - 26الفئة 

 26و مطهية ومعلبة بالفئة
 

وغيرها  223202االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    9360322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -طنطا ثان  -ش الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  29

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 (26لمنتجات الواردة بالفئة )جميع ا - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9360962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -30شقه  -الدور الثالث  -السودان  ش 392 

 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 26الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

36/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة االلبان الكويتية الدانماركية ش. م ك م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الكويت- 33996الصفاة -230ص.ب 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ مستخلصات اللحوم و الفواكه  - 26الفئة 

المواد الهالمية والَمربى والفواكه  والخضار المحفوظة والمجّمدة و المجففة والمطبوخة؛

المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب والجبنة والزبدة ولبن الزبادي ومنتجات الحليب 

 دون غيرها 26األخرى؛ الزيوت والشحوم لألطعمة بالفئة 
 

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

232375العالمة مرتبطة بالعالمة رقم -على حدى وى الوضع  العادى كل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9362223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا -بيبسيكو انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  39000اندرسون هيل رود ، بيرشيش ، نيو يورك ، ان واى  099

 االمريكية

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

رقائق البطاطس ومقرمشات البطاطس واالطعمة الخفيفة التى اساسها  - 26الفئة 

 دون غيرها 26البطاطس الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    9362222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

29/96/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية نورث كارولينا -بيبسيكو انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  39000اندرسون هيل رود ، بيرشيش ، نيو يورك ، ان واى  099

 ريكيةاالم

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

رقائق البطاطس ومقرمشات البطاطس واالطعمة الخفيفة التى اساسها  - 26الفئة 

 دون غيرها 26البطاطس الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9366900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -احمد محمد حسن محمد -دهب لتصنيع الرنجة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قريه زهرة بملك احمد محمد حسن محمد كفر الدوار البحيرة-المصمودى 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299363 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   99 - 93 - 00 - 09 - 00 - 02القطع  

/ب  2/أ د القطعة 2والقطعة   0-9-3- 2بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية  -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 26الفئة 
 

وغيرها  232273طات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشترا
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

23/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقة خدمات )ب( بالمرحلة األولى   99 - 93 - 00 - 09 - 00 - 02القطع  

/ب 2/أ د القطعة 2والقطعة   0-9-3- 2بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

 المنوفية -مركز قويسنا   -والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 26 جميع المنتجات الواردة بالفئه - 26الفئة 
 

773375االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

22/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -ايجيبت فودز جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ومنطقه خدمات ب بالمرحله االولي بمنطقه مبارك  02-00-09-00-93-99 القطع

ب والخدمات وذلك  بمنطقه مبارك الصناعيه 2والقطعه  - 2-3 -9-0الصناعيه والقطع 

 مركز قويسنا المنوفيه

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها26جميع منتجات الفئه  - 26الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 693 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9299902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

20/39/2936 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد   -ايهاب احمد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة سوهاج -البلينا   -الحبيل بجوار مسجد الفتح 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 26سمنه وزيوم وشحوم وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 26الفئة 
 

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

  باستخدامها مجمعه


