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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0243274  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2010/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة قابضة -جرين هيلز هولدينج كومبانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية ٨٩٥١٩التيجو درايف ريفو ، نيفادا ،  ٤١٣٥

  1  : المةــــــعات الـــفئ
  

اضافات كيميائية للسيارات لعلب الكرنك ومجموعة الوقود وغسيل الردياتير  - ١الفئة 
واضافات للردياتير لمنع الصدأ ، مواد مانعة للفرامل ، مواد مائعة للفتيس (ناقل 

  ١الحركة) ، مواد مائعة تخليقية من زيت هيدروليكى لنقل الحركة االوتوماتيكية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0354026  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/07/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تالفت بواليه ديالوير - انك’ بايوويش تكنولوجى انترناشيونال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٤٥٢٠٨اوهايو ، ’ سويت سى سينسيناتى ’ ايري افينو  ٢٧٢٤
  االمريكية

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الكيماوية المستخدمة في عمليات التنظيف الصناعية ؛ المواد  - ١الفئة 
الكيماوية المستخدمة في تنظيف الماء؛ المستحضرات اإلنزيمية المستخدمة تحليل 

مة إلزالة الروائح الكريهة من النفايات والشوائب؛ المستحضرات اإلنزيمية المستخد
المياه العادمة؛ المستحضرات اإلنزيمية على شكل مسرعات تكون السماد؛ مستحضرات 

معالجة التربة إلزالة المنتجات الكيماوية، والمواد البترولية والملوثات األخرى في 
ة مياه التربة؛ المواد المضافة ألحواض السمك، تحديدا: ، المواد الكيماوية لتحسين حال

أحواض السمك ؛ منتجات النمو، تحديدا: ، مواد لتعديل التربة وتغذية التربة؛ المواد 
الكيميائية المستخدمة في الزراعة، البستنة والحراجة باستثناء مبيدات الفطريات، مبيدات 

األعشاب الضارة، مبيدات الطفيليات ومبيدات الحشرات؛ السماد؛ خلطات السماد؛ 
العالجية، تحديدا: ، المستحضرات والمركبات الكيماوية المستخدمة  أسمدة؛ المنتجات

إلزالة المنتجات الكيماوية ، والمواد البترولية والملوثات األخرى في التربة؛ األسمدة 
التي أساسها المواد العضوية لتحسين قوة النباتات ، نشاط التربة الميكروبي وامتصاص 

  المغذيات الدقيقة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406593  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عماد حمدى عبد العاطى السيسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الباجور الباجور المنوفيه

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١ه الواردة بالفئة االسمده العضوي - ١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -داليا سمير السيد بدير وشريكتها 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقى  -ش الفواكه  ١١

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المواد الكيماويه الوارده بالفئه  - ١الفئة 
 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418010  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/08/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  -يونيون كاربيد كوربوريشن 
  الواليات المتحدة االمريكية - نيويورك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية. -  ٧٧٩٨٣سيدريفت، تكساس 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات، تحديدًا، مواد إضافة للثبات، محسنات التدفق البارد، عوامل ضبط  - ١الفئة 
الرغوة، مضادات االتساخ، مثبطات التآكل، ومعادالت تستخدم في معامل التكرير؛ مواد 
إضافة كيميائية للموائع الهيدروكربونية، تشتمل على زيوت خام وأنواع وقود ومنتجات 

  .٠١مكررة الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418659  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ماريتشيا للصناعات الكيمائية والمواد الالصقة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزةغمازة الكبرى مركز الصفا 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١المواد الكيميائيه والمواد الالصقه فئة  - ١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه  -جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و   -القطعه رقم بدون 
  المنوفيه -السادات 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١لمنتجات الوارده بالفئه رقم جميع ا - ١الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
تعهد مالك العالمة باستخدامها بذات االلوان لمقدمة بالطلب -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423976  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه  -جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و  - القطعه رقم بدون  
  المنوفيه -السادات 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
  ٢٢٠٧٠٦العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه  -جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و   -القطعه رقم بدون 
  المنوفيه -السادات  

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١ جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم - ١الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423984  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينه السادات  - جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -والقطعه رقم و  -القطعه رقم بدون 
  المنوفيه -

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

11 
 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423986  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

-مدينه السادات  -جنوب المنطقه الصناعيه الخامسه  -القطعه رقم بدون والقطعه رقم و 
  المنوفيه

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١المنتجات الوارده بالفئه  جميع - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372356  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت و شريكتة -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

)المنطقة  ١٣٠٢٧بلوك (  ١٫٢٫٣و القطعة رقم  ١٣٠٢٧بلوك  ٣قطعة رقم  ٥٤ش 
  مدينه العبور -الصناعية االولى 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد الوقاية من الصداء ومواد  -الدهانات ( البويات ) والورنيش والالكية  - ٢الفئة 
 -راتينجات طبيعية خام  - مواد تثبيت االلوان  -مواد التلوين  -حفظ الخشب من التلف 

معادن فى شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين وفنيى الديكور وعمال الطباعة 
دهانات مضادة للتلف او  -اصباغ  -دهانات الومنيوم  -مثبتات للدهانات  -والفنانين 

دهانات صناعية  -دهانات مبيدة للبكتريا  -دهانات اسبتوس  -التلوث او الترسبات 
 -مستحضرات مثبتة للدهانات  -بويات زيتية مذابة فى وسط غير مائى  -ايبوكسية 

 -معاجين مغلظات الدهانات  -اساسات الدهان  -مواد تثبيت االلوان  -ملونات للدهانات 
طالءات تاسيسية مانعة للتسرب للهياكل  -طالءات تاسيسية للهياكل القاعدية للمركبات 

اصباغ بيضاء ( ملونات او دهانات )  -مثبتات لاللوان المائية  - للمركبات القاعدية 
  دون غيرها ٢طالءات للخشب ( دهانات ) مواد تثبيت الخشب وكافة منتجات 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398443  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -السيد محمد حافظ مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -الصالحات مركز بني عبيد  - عزبه العتامنه 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئه  - ٢الفئة 
 

٣٤٨١٢٠عالمة رقم العالمة مرتبطة مع ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413120  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -جور االردنية للصناعات الكيماوية والمستلزمات الزراعية (ش.م.م)

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة العاشر من  ١قطعة رقم  C6) المنطقة الصناعية  ١: ١٢الوحدات الصناعية رقم (
  رمضان _ الشرقية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421352  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  المملكة العربية السعودية -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -  ٦١٩٦١خميس مشيط  ١٩٠٠ -ص . ب 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئه  - ٢الفئة 
 

٢٦٤١٧٤ات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سعودية ذات مسئولية محدودة -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية - ٦١٩٦١خميس مشيط  -  ١٩٠٠ -ص . ب 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢الفئة 
 

  ٢٦٤١٧٦االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421354  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  المملكة العربية السعودية -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -  ٦١٩٦١خميس مشيط  ١٩٠٠ -ص . ب 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئه  - ٢الفئة 
 

٢٦٤١٧٥ت        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتراطا
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423929  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -شركة الصناعات الكيماوية الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -امبابه  -محمد بجوار مصنع طوب روالن  طريق الوراق جزيره

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢كافه انواع البويات الوارده بالفئه رقم  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426752  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة أسست وفقا لقوانين قبرص -تد تيراكو هولدنجز ليم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قبرص -ليماسول  - ٣٠٢٥رمز بريدي  ١٠٢مكتب  - الدور االول  -شارع نافبليو  ١٥

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

---- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427195  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - نيبون للدهانات مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩٨المنطقة الصناعية االولى  -اكتوبر  ٦ -الجيزة 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427197  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - نيبون للدهانات مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩٨الصناعية االولى المنطقة  -اكتوبر  ٦ -الجيزة 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427198  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - نيبون للدهانات مصر ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩٨المنطقة الصناعية االولى  -اكتوبر  ٦ -الجيزة 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427199  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - دهانات مصر ش م م نيبون لل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٩٨المنطقة الصناعية االولى  -اكتوبر  ٦ -الجيزة 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0367638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين هولندا  -أوكبريدج بى في 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سى ان أمستردام ، هولندا ١٠٨١،٩٣دى كوسيرستات 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

، العطور والزيوت األساسية الصابون، رغوة الحمام واالستحمام - ٣الفئة 
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الشعر، الشامبو، شامبو للقشرة; منظفات اسنان، 
امالح االستحمام لغير األغراض الطبية ;مستحضرات الحمام لغير األغراض الطبية; 

زيوت ألغراض تجميلية، منظفات اليدين، كريمات لليد، غسول لليدين، كريمات 
غسول، ومواد هالمية ومساحيق للوجه واليدين والجسم; مزيالت تجميلية، حليب، 

رائحة للبشر. مضادات التعرق. بودرة التلك الستخدام المرحاض; مستحضرات 
الحالقة، مستحضرات ما قبل وما بعد الحالقة; مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض 

; للشمس (مستحضرات التجميل) ;مستحضرات التجميل للوقاية من الشمس
مستحضرات التجميل ضد حرق الشمس، الكريمات والمستحضرات لالستخدام بعد 

  .٣التعرض للشمس 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368343  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -وليد محمد موةافي وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  - بجوار صيدليه الشفاء الجديده ملك / نبقه حسن البكري   -السبع بنات   -ش رمسيس ١
  الغربيه -المحله الكبري  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التنظيف والتبيض والصابون والعطور الوارده بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0392902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

 - شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية كاليفورنيا - كيمسابر ينسس انك 
  الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وودالند  ٣٠٠اس تي اي  -في دي فينتورا ٢١٧٣١انك -سي/او  بوليفارد مانيجمنت 
  الواليات المتحده االمريكية-  ٩١٣٦٤هيلز كاليفورينا 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس,  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط, صابون , عطور , زيوت عطرية , 

غسول (لوشن) للشعر , منظفات اسنان، روائح طبية، ماء عطر، مستحضرات تجميل , 
ماء تواليت،عطور،مستحضرات العناية بالشعر، مستحضرات تصفيف الشعر، صابون 
للجلد، جل لالستحمام والحمام، فقاعات لالستحمام،بودرة للجسم، غسول للجسم، غسول 

سام، منظفات البشرة، للوجه، كريمات الجسم، كريم ميلك للجسم، غسول للوجه لسد الم
اقنعة تجميل، مقشر للجسم، مقشر للوجه، زيوت للجسم، مزيل العرق لالستخدام 

الشخصي، مرطب للشفاه، ملمع للشفاه، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل، 
طالء أظافر، مزيل طالء األظافر، ومستحضرات العناية باألظافر وجميع المنتجات 

  .٣الواردة في الفئة 
 

-----الشتراطات        :      ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402987  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هندى الجنسية -فرد  -ياسين نصار حسين سايانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دهديره دبى االمارات العربيه المتح ٣٩٧٦٣ب  -ص 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات تعطير الجو زيوت عطريه بخور ماء معطر فئة  - ٣الفئة 
 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410081  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسية -رامى مجدى فهمى الشربينى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه  -الموسكى  -شارع جوهر القائد  ٣٦

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلو -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410083  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية -فرد   -رامى مجدى فهمى الشربينى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه -جوهر القائد ٣٦رقم العقار  -الجمالية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣١٣٣٨١بالعالمة رقم 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410085  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -رامي مجدي فهمي الشربيني  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الموسكى  -شارع جوهر القائد  ٣٦

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
وغيرها ٢٩٧٥٠٣العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ا لقوانين انجلترا وويلزشركة محدودة مؤسسة و قائمة طبق -شركة مينثوالتم المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كيو ار و مقرها  ٧ار  ٣مارك لين ،لندن ، اي سي  ٥٠تريكور سويت ، الطابق الرابع ،
بي إي  ٥_  ٧٤جادة ريدوود _ بيل بارك كامبس _ ايست كليبرايد جي  ١الرئيسى فى 

  ، سكوتالند
  3  : المةــــــات العـــفئ

  

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسيل المالبس ،   - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط ، صابون غير طبى ، عطور وزيوت 

عطرية ومستحضرات تجميل غير طبية ، غسول غير طبى للشعر ( لوشن للشعر غير 
  ٣طبى) ، مستحضرات غير طبية لتنظيف االسنان ، جمعها 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412524  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - INTERCHEMانتركيم للتجارة والتوكيالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  -النزهة الجديدة  -ش حسن خاطر  ١٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

لقوانين دولة االمارات شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا  -أي ايه هولدينجز ليميتد 
  العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده  -جبل على المنطقة الحرة دبى  ١٧٣٩٨ص ب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

صابون الحمام، المنظفات، صابون منظف، الشامبو، مستحضرات التجميل،  - ٣الفئة 
ول للشعر (لوشن) وللبشرة ومنتجات أخرى للعناية بالشعر زيوت للشعر والبشرة، غس

والبشرة في هذه الفئة، الصابون السائل، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط 
ومحاليل صحية، مستحضرات تبيض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي 

  .٠٣المالبس ، العطور 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0413294  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -بيشوي كمال عزيز لوندي  و شركاؤة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -عين شمس الشرقيه  -مساكن حلميه الزيتون  ٣٦ش ١٦

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل و الشامبو و الصابون و الشاور جل و زيت الشعر و  - ٣الفئة 
  ٣و جميع المنتجات بالفئة  -الهاند ووش (غسول االيدي ) و حمام الكريم و البلسم 

 

٤٠٥٤٦٦العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416348  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى   -محمد صبحى السيد عثمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى -) نيركو الجديدة  ٢٢ت رقم (  ٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣فئة رقم مستحضرات التجميل بكافه انواعها والواردة بال - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن الرسم -  ٣٣٢٠٢٥العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

36 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416350  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى   -صبحى السيد عثمان محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى -) نيركو الجديدة  ٢٢ت رقم (  ٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

اطقم تجميل كريمات تجميليه كريمات تبيض البشرة صابون ازاله الروائح  - ٣الفئة 
تجميل رموش اقالم حواجب ماء كولونيا خالصات عطور مستحضرات  -الكريهه 

  ٣اصباغ شعر طالء شفاه لسيونات ألغراض التجميل وكلها واردة بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن الرسم -  ٣٣٢٠٢٥العالمة رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418868  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عبد الناصر عبد المنعم احمد عبد الفتاح وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -أ) المنطقة الصناعية بالطرانه مركز حوش عيسى  ٢٢٥القطعة رقم (

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٣المنظفات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة بحر المنتجات للتجارة 
  سعوديةالمملكة العربية ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الرياض  ٥٤٩٧، ص.ب. ٢٣العلي، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 
  ، المملكة العربية السعودية.٥١٤٢٢

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس,  - ٣الفئة 
وجلي وكشط ، الصابون غير طبي ، عطور ، زيوت  مستحضرات تنظيف وصقل

عطرية ، مستحضرات تجميل غير طبية ، غسول (لوشن) للشعر غير طبي ، منظفات 
  .٣أسنان غير طبية وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0420194  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت القرطم الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420195  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الفئة زيت فول الصويا الواردة ب - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420196  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت حب الرشاد الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -  االشتراطات        :    
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420197  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -ت الغذائية والمنتجات الطبيعية حراز للصناعا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت لب المشمش و الزيوت العطريه الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب ح -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

43 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420198  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -تجات الطبيعية حراز للصناعات الغذائية والمن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت حبة البركه الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420199  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت السمسم الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -معة باستخدامها مج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420204  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ماهر  ميدان احمد ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت الجوجوبا الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨م العالمة مرتبطة مع العالمة رق -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420205  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت الخروع الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0420206  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣خالصة الصبار الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

48 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420208  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣دة بالفئة زيت اللوز الحلو الوار - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420211  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣اسانس الورد الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -    االشتراطات        :  
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420218  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -عات الغذائية والمنتجات الطبيعية حراز للصنا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مسك احمر والزيوت العطرية الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خا -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -الطبيعية  حراز للصناعات الغذائية والمنتجات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  30  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الصابون الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
 

الك العالمة تعهد م - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420438  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣صابون بزيت الزيتون الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420443  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -هر ميدان احمد ما ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الصابون الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421413  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الدرب االحمر  -باب الخلق  -ميدان احمد ماهر  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣الزيوت العطريه الوارده بالفئة  - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٥٤٨٢٨مع 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422918  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة فى والية انديان -استراليان جولد ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الواليات المتحدة  ٤٦٢٧٨,  ٢٩٠٠وودالند درايف , انديانابوليس , انديانا  ٨٠٠١
  االمريكية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل؛ مستحضرات العناية بالبشرة؛ مستحضرات تسمير  - ٣الفئة 
البشرة وكريمات ولوشن الترطيب؛ مستحضرات تسمير البشرة الذاتية؛ بخاخات البشرة 

الموضعية ألغراض التجميل؛ مناديل إزالة مستحضرات التجميل المبللة مسبقًا؛ بلسم 
المساحيق التي تضفي اللون البرونزي على الجسم؛ الشفاه؛ كريم العين؛ مصل الجمال؛ 

طالء األظافر؛ ملمع الشفاه؛ منظفات الوجه؛ مقشرات البشرة؛ أمصال مستحضرات 
العناية بالبشرة غير العالجية المضادة للتجاعيد؛ الكريمات المضادة للتجاعيد الوارده 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٣بالفئة (
 

-----  االشتراطات        :    
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423553  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة الصناعية ال ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (
  االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣جميع منتجات الفئه  - ٣الفئة 
 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423554  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (
  االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣بالفئه رقم جميع المنتجات الواردة  - ٣الفئة 
 

التنازل عن كلمات العالمة  -كال على حدى   S.Pاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اس بى  
كال على حدى وعدم استخدام احداها دون االخر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423958  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -شركة االسكندرية للكيماويات والمنظفات  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -برج العرب  -المنطقه الصناعيه الرابعه  ٢١بلوك  ٥القطعه 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

تخدم المستحضرات الخاصه بتبييض االقمشه وغيرها من المواد التي تس - ٣الفئة 
  ٣والمنظفات الصناعيه الوارده بالفئه  - المواد العطريه  -الصابون  -والكشط 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
وغيرها ١٨٧٥٩٩العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424079  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -هيلثي فارما ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -مطروح  -طريق اسكندرية  -بحري  ٢٦ك 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

) مستحضرات التجميل والصابون (وخصوصا المصنوعة من لبن الجمال  - ٣الفئة 
  دون غيرها ٣والزيوت واالعشاب الطبيعية بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424221  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Bodyالتنازل عن بادى  -االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0424661  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦مدينة  -المجاورة االولي  -بالحي الثالث  ٧٣بالعمارة رقم  ١الدور االرضي رقم 
  الجيزة -اكتوبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جنسيةفرد مصرى ال -ملكة ابراهيم علي عبد المقصود عجور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشية عبد المنعم رياض شبرا اول -شبرا الخيمة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425769  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وشركاه  تامر رجب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425927  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه-العجوزه  -المهندسين  -١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣ الفئة
 

--------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ماجد محمد سيد طه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  ٦منطقة  -ش حسين هيكل  -ش نبيل خليل  ٦

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426116  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد -ايفر كلين ايجيبت  -يوسف عيسى نقوال اسعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم  -نطقة الصناعية جسر السويس ش انابيب البترول الم ٥٣

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426453  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية (ش م م ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦مدينه  -المجاوره االولي  -) بالحي الثالث ٧٣) بالعماره (١الدور االرضي رقم (
  الجيزه -اكتوبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426454  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية (ش م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦مدينه  -المجاوره االولي  -) بالحي الثالث ٧٣) بالعماره رقم (١( الدور االرضي رقم
  الجيزه -اكتوبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية (ش م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦مدينه  -المجاوره االولي  -) بالحي الثالث ٧٣) بالعماره رقم (١الدور االرضي رقم (
  الجيزه -اكتوبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣ جميع المنتجات الوارده بالفئه - ٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

71 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426553  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عبد هللا عبد الفتاح القطان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وحده  -الصغيره  مجمع الصناعات -المنطقه الصناعيه الثانيه  -برج العرب الجديده 
  قسم برج العرب االسكندريه -نموذج أ  - ٤عنبر رقم  - ٦رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426680  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -مروة جابر فاوي السيد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم الدخيلة   -شارع الساحة الرضوانية من شارع الحنفية البيطاش 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426843  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - حراز لتجارة العطارة واالعشاب الطبيعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دار السالم  -ش الصفا والمروة من حسنين دسوقي  ١٧

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427215  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428292  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣ة رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428293  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة ماستريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  متحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية ال

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428296  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - ن شركة محدودة مؤسسة فى عجما - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428304  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428307  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان   -شركة ماستريد ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428310  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428312  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - تريد ليمتد _ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان شركة ماس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0428313  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان ال

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428322  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - ودة مؤسسة فى عجمان شركة محد - شركة ماستريد ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428323  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة محدودة مؤسسة فى عجمان   -شركة ماستريد ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣رقم جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398008  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 
  نيوجيرسى ، الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  ٧٥٠٣٩ -  ٢٢٩٨الس كوليناس بوليفارد ، ايرفينج ، تكساس  ٥٩٥٩
  المتحدة االمريكية

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت و شحوم صناعية، شمع؛ مزلقات؛ مركبات امتصاص؛ ترطيب و تثبيت  - ٤الفئة 
الغبار؛ وقود و مواد اضاءة؛ شموع و فتائل لألضاءة؛ زيوت المحركات زيوت 

لموتورات؛ الشحوم؛ زيوت التروس (ناقالت الحركة)؛ زيوت محركات ا
  ) دون غيرهـــــــــــــا٤الديزل.الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

٣١٥٤٤٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399800  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 
  نيوجيرسى ، الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات  ٧٥٠٣٩ -  ٢٢٩٨تكساس  -الس كوليناس بوليفارد ، ايرفينج  ٥٩٥٩
  االمريكية المتحدة

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت و شحوم صناعية، شمع، مزلقات، مركبات امتصاص و ترطيب و  - ٤الفئة 
تثبيت الغبار، وقود و مواد اضاءة، شموع و فتائل لألضاءة، زيوت المحركات زيوت 

  ٤الموتورات، الشحوم، زيوت التروس (ناقالت الحركة). الواردة بالفئة 
 

٣٧٥٨٣٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -طات        :      االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419600  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة دانه الكويت للزيوت 
  دولة الكويت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -  ٦١٠٠١االحمدى  ٩١٥٠ص.ب  B ١٣٨) قسيمة  ٥ق( -الشعبية الصناعية الغربية 
  دولة الكويت

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت وشحوم صناعية , مزلقات , مركبات وامتصاص وترطيب وتثبيت  - ٤الفئة 
إضاءة , شموع وفتائل لالضاءة الغبار, وقود ( بما في ذلك وقود المحركات ) مواد 

  .٤وجميع المنتجات الواردة في الفئة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي مصرى الجنسية - محمد حسن محمود علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -اكتوبر ثان ٦- ٣٢ع - ٤جم - ١٢حي

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٤الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0270522  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -أوركيديا للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٢٠١١بلوك  ١٥مدينة العبور المنطقة الصناعية رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥االدوية بالفئة  - ٥الفئة 
 

-شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0328623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة المهن الطبية لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسماعيلية - مركز فايد  -بو سلطان ا

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  االدويه والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل واالغذية الخاصه - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  
٢٩١١٢٢بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374947  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -شركة غالنبيا نيوترشنلنز (ايرالندا) ليميتد 
  وقائمة طبقا لقوانين ايرلندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كينى ، ايرلنداغالنبيا هاوس ، كلي

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية , مواد   - ٥الفئة 
غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال لصقات ومواد تضميد , مواد 

حشو االسنان وشمع وطب األسنان , مطهرات , مستحضرات البادة الحشرات 
لحيوانات الضارة , مبيدات فطريات المكمالت الغذائية للحمية لغايات طبية، مكمالت وا

غذائية للحمية، مكمالت غذائية لغايات طبي في ومبيدات أعشاب شكل حبوب و 
كبسوالت، مكمالت غذائية لغايات طبية في شكل مشروبات و قوالب، قوالب تغذية، 

ت الفيتامينات، مكمالت معدنية، مكمالت فيتامينات متعددة، الفيتامينات و مستحضرا
غذائية من الفيتامينات و المعادن، خليط من المشروبات لبدائل الوجبات و مكمالت 

الحمية، مسحوق خليط من البروتينات و مشروبات التغذية، مسحوق البروتين، مكمالت 
ة الطاقة، غذائية للحمية في شكل مشروبات سائلة، بدائل الوجبات علي شكل قوالب لزياد

بدائل للوجبات علي شكل مساحيق، مساحيق تغذية و مكمالت للحمية لعمل المشروبات، 
مكّمالت غذائية مكّملة من الشراب والمكونات الغذائية لمختلف المشروبات المسحوقة 

والجاهزة للمزيج، قوالب طعام أساسها البروتين، قوالب الحبوب، قوالب الطاقة ، 
مشروبات الطاقة، المشروبات الرياضية، مشروبات التدريب  مشروبات جاهزة للشرب،

الرياضي، المشروبات المحصنة غذائيا، مساحيق لتحضير المشروبات و جميع 
  ٥المنتجات الواردة بالفئة رقم :

 

٣٠٨٣٤٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

93 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374948  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة  -شركة غالنبيا نيوترشنلنز (ايرالندا) ليمتد 
  طبقا لقوانين ايرلندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرلندا -كليكينى  - غالنبيا  هاوس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية , مواد  - ٥الفئة 
غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال لصقات ومواد تضميد , مواد 

حشو االسنان وشمع وطب األسنان , مطهرات , مستحضرات إلبادة الحشرات 
ت أعشاب المكمالت الغذائية للحمية والحيوانات الضارة , مبيدات فطريات ومبيدا

لغايات طبية، مكمالت غذائية للحمية، مكمالت غذائية لغايات طبي في شكل حبوب و 
كبسوالت، مكمالت غذائية لغايات طبية في شكل مشروبات و مكمالت، مكمالت تغذية، 

 فيتامينات متعددة، الفيتامينات و مستحضرات الفيتامينات، مكمالت معدنية، مكمالت
غذائية من الفيتامينات و المعادن، مستحضرات تكميليه خاصه بتناول المشروبات لبدائل 

الوجبات و مكمالت الحمية، مسحوق خليط من البروتينات و مشروبات التغذية، 
مسحوق البروتين، مكمالت غذائية للحمية في شكل مشروبات سائلة، بدائل الوجبات 

للوجبات علي شكل مساحيق، مساحيق تغذية و  علي شكل قوالب لزيادة الطاقة، بدائل
مكمالت للحمية لعمل المشروبات، مكّمالت غذائية مكّملة من الشراب والمكونات 

الغذائية لمختلف المشروبات المسحوقة والجاهزة للمزيج، قوالب طعام أساسها البروتين، 
  ٥بار من الحبوب، بار للطاقة و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم : 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

94 
 

 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374949  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة  -شركة غالنبيا نيوترشنلنز (ايرلندا ) ليميتد 
  طبقا لقوانين ايرلندا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرلندا  -كليكينى   -س غالنبيا هاو

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية , مواد  - ٥الفئة 
غذائية معدة لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال لصقات ومواد تضميد , مواد 

حشرات حشو االسنان وشمع وطب األسنان , مطهرات , مستحضرات إلبادة ال
والحيوانات الضارة , مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب المكمالت الغذائية للحمية 

لغايات طبية، مكمالت غذائية للحمية، مكمالت غذائية لغايات طبي في شكل حبوب و 
كبسوالت، مكمالت غذائية لغايات طبية في شكل مشروبات و مكمالت، مكمالت تغذية، 

و مستحضرات الفيتامينات، مكمالت معدنية، مكمالت  فيتامينات متعددة، الفيتامينات
غذائية من الفيتامينات و المعادن، مستحضرات تكميليه خاصه بتناول المشروبات لبدائل 

الوجبات و مكمالت الحمية، مسحوق خليط من البروتينات و مشروبات التغذية، 
ائل الوجبات مسحوق البروتين، مكمالت غذائية للحمية في شكل مشروبات سائلة، بد

علي شكل قوالب لزيادة الطاقة، بدائل للوجبات علي شكل مساحيق، مساحيق تغذية و 
مكمالت للحمية لعمل المشروبات، مكّمالت غذائية مكّملة من الشراب والمكونات 

الغذائية لمختلف المشروبات المسحوقة والجاهزة للمزيج، قوالب طعام أساسها البروتين، 
  ٥للطاقة و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم :  بار من الحبوب، بار
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386184  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -اليف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦مدينة  -لصناعية السادسة الدور االول المنطقة ا - ١٨،  ١٧قطعة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0387009  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة دراجز مينيرالز اند جينيريكس ايطاليا اس. ار. ال ( دى ام جى ايطاليا اس. ار. 
  شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين ايطاليا -ال ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ما ( ار ام ) , ايطاليا, بومزيا , رو ٠٠٠٧١،  ٧٠٠،  ٢٦فيا الورنتينا كيه ام 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥قطرات العين وهذه المنتجات واردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2022/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رامي رشاد وليم اسكندر وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -شارع عبد الرحمن بن عوف  ٦

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

98 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407293  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -امبكس للمكمالت الغذائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة نصر  -متفرع من عباس العقاد  - ور الثالث الد -برج الصياد  -ش البطراوي  ٢٣
  القاهرة -

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -نى عثمان وشريكه سيد محمد بسيو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدور السادس  -جسر السويس  -شارع مصطفى يوسف  ١٩

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائيه الوارده بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 

الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - ال تى دى  -ماير اورجانكس بى فى تى 
  دولة الهند

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مومباى  -ثان ويست  -واجل اندستريال ايستيت  - زد  ١٦رقم  ار دى - ١٧٧ايه 
  الهند -  ٤٠٠٦٠٤ماهراشترا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

كمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو االسنان م
وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة , 

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411265  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - ماير اورجانكس بى فى تى  ال تى دى 
  دولة الهند

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مومباى  -ثان ويست  -واجل اندستريال ايستيت  - زد  ١٦ار دى رقم  - ١٧٧ايه 
  الهند -  ٤٠٠٦٠٤ماهراشترا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

السنان مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو ا
وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة , 

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411266  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -ماير اورجانكس بى فى تى ال تى دى 
  دولة الهند

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مومباى  -ثان ويست  -واجل اندستريال ايستيت  - زد  ١٦ار دى رقم  - ١٧٧ايه 
  الهند -  ٤٠٠٦٠٤ماهراشترا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو االسنان 
ضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة , وشمع طب األسنان , مطهرات , مستح

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
 

------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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415258  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -نوفارتس ايه جى 
  سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -بازل  ٤٠٠٢

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المستحضرات الصيدالنيه الخاصه بطب العيون الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416873  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416883  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -طباعة والمنتجات الصحية الشركة الدولية انترناشيونال لل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

ك العالمة باستخدامها مجمعةتعهد مال -االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1طقة الصناعية الثالثة  المن  ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال بالفئة  - ٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  -   ٢٩٢٣٠٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416899  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال فئة  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -حية الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الص

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال فئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -لعاشر من رمضان ا - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٢٩٨٥٩٠



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

112 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416905  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر من رمضانالعاش - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال فئة  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416906  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية -لية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية الدو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١رقم قطعة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال فئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
٤١٦٨٩٨
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -نال للطباعة والمنتجات الصحية الدولية انترناشيو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 
  الشرقية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -  االشتراطات        :    
٤١٦٩٠٦
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416913  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

مرتبطة مع العالمة العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
وغيرها ٤١٦٨٧٠
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢ / ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٢٩٢٣٠٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0416915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - من رمضان مدينة العاشر  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 
  الشرقية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٤١٦٩٠١
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416916  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥ئة الف
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٢٩٢٣٠٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416918  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -لدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية شركة ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:           االشتراطات   
٢٩٢٣٠٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مصريةشركة مساهم -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

٤١٦٨٨٣االشتراطات        :      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 ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416920  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نالعاشر من رمضا - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية الدولية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان - A1المنطقة الصناعية الثالثة    ٥/  ٢/  ١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥حفاضات اطفال فئة  - ٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ن رمضان العاشر م - A1المنطقة الصناعية الثالثة  ٥- ٢-١قطعة رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
٤١٦٩٠٩
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416925  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية  A1المنطقة الصناعية  ٥-٢-١قطعة رقم
  الشرقية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - ٥ الفئة
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٣٣٦١٠٠
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416928  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية الدولية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان -المنطقة الصناعية  A1المنطقة الصناعية  ٥-٢-١قطعة رقم

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  حفاضات اطفال بالفئة دون غيرها - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -د مالك العالمة باستخدامها مجمعة االشتراطات        :      تعه
٤١٦٩١٧
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416930  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان -المنطقة الصناعية الثالثة  A1المنطقة الصناعية  ٥-٢-١قطعة رقم

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات اطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0417769  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات  -شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين  والية ديالوير   -أمجين انك
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ١٧٩٩ - ٩١٣٢٠وان امجين سنتر درايف , ثاوزند اوكس , كاليفورنيا 
  المتحدة االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض  - ٥الفئة 
  . دون غيرها٠٥واضطرابات القلب واألوعية الدموية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417777  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده المسئوليه -شركة بي اند بي باريس لمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش تاون تورتوال جزر العذراء  ٣٤٦٩ب  - جنيفا بالس وتر فرنت درايف ص 
  البريطانيه

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية , مستحضرات صيدلية  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو االسنان 
الضارة , وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات 

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418536  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حي الملتقي العربي، مساكن شيراتون _ النزهة _ القاهرة ٨٣

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  , و بصفة خاصة المكمالت الغذائيه ٥كافة منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

بطة العالمة مرت - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ٣٠٩١٥٦مع العالمة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات ١٧٩٩ – ٩١٣٢٠وان امجين سنتر درايف ثاوزند اوكس ، كاليفورنيا 
  المتحدة األمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية لعالج مرض السرطان ومستحضرات صيدالنية  - ٥الفئة 
  .٠٥اخرى بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0419775  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد سيد محمد ابراهيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/ احمد حمزة محمد  -بهتيم  -خلف ابراج المدينة المنورة  -ش الخلفاء الراشدين 
  القليوبية -اول شبرا الخيمة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائية بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تريد فيجين للتوكيالت التجارية ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  -منطقة ى الهضبة العليا   - ١٠بلوك  -  ٧٠٩٨القطعه  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائية الواردة بالفئة رقم   - ٥الفئة 
 

ات        :      التنازل عن البيان التجارىاالشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420394  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  دري كوربوريشن اوف امريكا-اويل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده االمريكيه  - شيكاغو الينوس ٤٠٠ان ميتشيجان افينو سويت  ٤١٠
٦٠٦١١  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المضافات الغير طبيه لعلف الحيوانات ألستخدامها كمكمالت غذائيه الوارده  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥بالفئه 

 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايهاب عبد المجيد احمد علي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -بملك / عز محمود ثابت ثان اسيوط  -شارع الجالء 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ومستحضرات حيوية للغايات البيطرية االدوية البيطرية والمكمالت الغذايئة  - ٥الفئة 
ومستحضرات كيميائية للغايات البيطرية ومكمالت للحمية الغذائية للحيونات 

ومستحضرات انزيمية لغايات بيطرية ومبيدات حشرات وادوية لغايات بيطرية وجميع 
  ٥المنتجات الواردة بالفئة 

 

التنازل عن  - وان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االل -االشتراطات        :      
الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ١٠٠١٦نيو يورك  -فلوور  ١٤ -ستريت  ٢٩ -اى  ٤٣٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٥المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري الوارده بالفئة ( - ٥الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق اسبقية  -اللوان االشتراطات        :      منح حق خاص على ا
٤١٣٠٨٧العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير - بريستول مايرز سكويب كومبانى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ١٠٠١٦نيو يورك  -فلوور  ١٤ - ستريت  ٢٩ -اى  ٤٤٣٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٥المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري الوارده بالفئة ( - ٥الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق اسبقية  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
٤١٣٠٨٧العالمة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -مايرز سكويب كومبانى  -بريستول 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٠١٦فلوور ، نيو يورك نيو يورك  ١٤ستريت ،  ٢٩اى.  ٤٤٣٠
  االمريكيه

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ٥المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري الوارده بالفئة ( - ٥الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

 

٤١٣٠٨٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -ية منح الطالب حق اسبق -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422917  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة فرنسية - سانوفي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باريس ، فرنسا ٧٥٠٠٨رو ال بواتي ،  ٥٤

  5  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥عالج مضاد للسرطان الوارده بالفئة ( - ٥الفئة 
 

٦٤٨٣١٠العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير - فايزر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ١٠٠١٧نيويورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  ٢٣٥
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

يات طبية،اغذية و مستحضرات صيدلية و بيطرية، مستحضرات صحية لغا - ٥الفئة 
مواد حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري و أغذية للرضع و االطفال، مكمالت 
حمية لالستخدام البشري و الحيواني، لصقات و مواد تضميد، مواد حشو االسنان و 
شمع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات و الحيوانات الضارة، 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥عشاب الوارده بالفئة (مبيدات فطريات و مبيدات أ
  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422920  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير - فايزر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ١٠٠١٧نيويورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  ٢٣٥
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية و بيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية،اغذية و  - ٥الفئة 
االطفال، مكمالت مواد حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري و أغذية للرضع و 

حمية لالستخدام البشري و الحيواني، لصقات و مواد تضميد، مواد حشو االسنان و 
شمع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات و الحيوانات الضارة، 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥مبيدات فطريات و مبيدات أعشاب الوارده بالفئة (
  

 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير - فايزر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يات المتحدة الوال - ١٠٠١٧نيويورك  -شرق الشارع الثاني و االربعون  ٢٣٥
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية و بيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية،اغذية و  - ٥الفئة 
مواد حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري و أغذية للرضع و االطفال، مكمالت 

حشو االسنان و حمية لالستخدام البشري و الحيواني، لصقات و مواد تضميد، مواد 
شمع طب االسنان، مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات و الحيوانات الضارة، 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥مبيدات فطريات و مبيدات أعشاب الوارده بالفئة (
  

 

------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423240  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة تألفت بموجب قوانين والية ديالوير - فايزر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ١٠٠١٧نيويورك  -شرق الشارع الثاني واالربعون نيويورك  ٢٣٥
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات والحاالت الجلدية الم - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥فئة 

 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423552  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمة مصريةشر - مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (
  االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٥الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0423555  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (
  االسكندرية -ب برج العر -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥جميع منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423556  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - .م.م مدار جروب مصر للكيماويات ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية  ١٦) بلوك ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٠,  ١٠, ٩,  ٨, ٧قطعة ارض رقم (
  االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥جميع منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

---------   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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تيهور فارما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة  الجديدة  -مس القرنفل فيالت التجمع الخا ٥٣فيال 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425545  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية . - ابوت البوراتوريز 

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  , الواليات المتحدة االمريكية . ٦٠٠٦٤ابوت بارك رود , ابوت بارك , إيلينوى ,  ١٠٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد حمية ، و تحديدا مسحوق بروتين األرز المتحلل بالماء المستخدم في  - ٥الفئة 
ية تجاه الحليب أو بروتينات الصويا ؛ النظام الغذائي للرضع الذين يعانون من الحساس

مواد حمية ، و تحديدا حليب األطفال وغذاء األطفال المكيّف لالستخدام الطبي و الحمية 
الغذائية ؛ المكمالت الغذائية والتغذوية علي شكل سائل و مسحوق للرضع من أجل 

  يرهادون غ ٥الصحة العامة و الصحة الجيدة ؛ حليب أطفال؛ طعام لألطفال فئة 
 

٤٣٥٤٨العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425770  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425929  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0425978  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه   -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حسين حسان وشريكة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -الشرق  ٢٠٩تب رقم مك - عماره الفريبور الدور الثاني العلوي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المكمالت الغذائيه والمستحضرات الطبيه والمستحضرات الصيدليه  - ٥الفئة 
  ٥والمستحضرات الدوائيه الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426449  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة حسين حسان وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد -الشرق  ٢٠٩عماره الفريبور الدور الثاني العلوي مكتب رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المكمالت الغذائيه والمستحضرات الطبيه والمستحضرات الصيدليه  - ٥الفئة 
  ٥ات الدوائيه الوارده بالفئه والمستحضر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426450  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن-شركة حسين حسان وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -رق الش ٢٠٩عماره الفريبور الدور الثاني العلوي مكتب رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المكمالت الغذائيه والمستحضرات الطبيه والمستحضرات الصيدليه  - ٥الفئة 
  ٥والمستحضرات الدوائيه الوارده بالفئه 

 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة رقم 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  لقليوبيها -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426539  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥ -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -الولي المنطقه الصناعيه ا ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  - ٢٠٠٠٧بلوك

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426540  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -ه الصناعيه االولي المنطق ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0426541  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0426542  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨ القليوبيه -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة رقم 



 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426543  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية - MPIماركيرل للصاعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨لقليوبيه ا -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426544  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -ماركيرل للصاعات الدوائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -٢٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعه  -المنطقه الصناعيه  - مدينه العبور 
  القليوبيه -المنطقه الصناعيه االولي  ١٣٠٣٣بلوك  ٨القليوبيه  -  ٢٠٠٠٧بلوك٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ١٥٩٧٢٢العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

165 
 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الشرقية.مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( ب ) 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - ٥الفئة 
  ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( ب ) محافظة الشرقية.

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

لغايات طبيه ، مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية  - ٥الفئة 
  ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426721  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ( ب ) محافظة الشرقية.

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

 -مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426832  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -مدار جروب مصر للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

برج  -المنطقة الصناعية الرابعة  ١٦)بلوك  ٢٣-٢٢- ٢١-٢٠-١٠-٩-٨-٧قطعة رقم (
  االسكندرية -العرب 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الحفاضات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

-----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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426842  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ية حراز لتجارة العطارة واالعشاب الطبيع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش الصفا والمروة من شارع حسنين دسوقي دار السالم  ١٧

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427095  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427100  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجنش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥الدور الثاني فوق االرضي والبدروم ب ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427102  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -الدقهلية للدواجن ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

عمارات رامو / طريق النصر  ١٥بالدور الثاني فوق االرضي والبدروم  ٤-٣-٢-١شقه 
  مدينه نصر القاهره

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - ٥ة الفئ
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427216  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل بإسم طال
  

  فرد مصرى الجنسية -الكنانى لتجارة خامات االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش ترعة المنصورية بجوار مستشفى التأمين الصحي بملك / سامي سعد النبوي العفيفى 
  حي غرب الدقهلية - اول المنصورة  -كامل 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥دة بالفئة المنتجات الوار - ٥الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428086  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -امانى عاشور عبيد اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العاشر من رمضان  -سيتى سنتر  -المرحلة االولى  -  ٣مبنى رقم  - ٢رقم 
  الشرقية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

ان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلو -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382664  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه امريكيه مؤلفة  -هاجر اند صنز هينج مانيوفاككتشرينج كومبانى -سى  
  وقائمة طبقا لقوانين والية ميسورى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -  ٦٣١٠٤ميسورى  -سانت لويس  - فيكتوريا ستريت  ١٣٩

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

مفصالت معدنية، وهي مفصالت األبواب، ومفصالت مزودة بألوح تثبيت،  - ٦الفئة 
ومفصالت محورية، ومفصالت طولية متصلة مزودة بتروس، ومفصالت برميلية 

طوانية] مزودة بمسمار مفصلي متصل؛ مقابض سحب، ومقابض سحب أبواب مع [اس
ألواح تثبيت، ومقابض دفع أبواب مع ألواح تثبيت، وقضبان [مقابض] دفع أبواب، 
وحواف، وألواح [قضبان] حماية، ومصدات وحواجز، ومزالج سطحي [ترباس 

وات تنسيق الفتح خارجي]، ومزالج تثبيت [ترباس متساطح] لألبواب الثابتة مع أد
والقفل [ذراع تشغيل]، ولوحات [تجهيزات] حشو، ومزاليج، ولوحات واقية، وشماعات 

للمعاطف، والفتات، وعتبات، ومجموعات ألواح أرضية [عتبات لألبواب]، وعتبات 
منحدرة [مثل التي تستخدم لعربات األطفال أو كراسي المقعدين]، وحواف أمان 

ة سفلية لألبواب، وشرائح تمشيط يتم تركيبها على الجزء لدرجات السلم، وألواح وقاي
السفلي لألبواب [المواجه لألرضية]، وأشرطة واقية مقاومة للعوامل الجوية [يتم 

تركيبها على الحافة السفلية لألبواب]، وشرائط واقية لحجب فواصل األبواب، وواقيات 
ة من المطر]؛ الخردوات للمطر [يتم تركيبها على الحافة العلوية لألبواب للوقاي

واألدوات واألجزاء الخاصة باألبواب اإلنزالقية، وهي المسارات [القضبان]، 
والِمجرى، والحوامل [العالقات]، الموجهات [األدلة]، والمحاور، والدعامات القوسية 

[الكتائف]؛ الخردوات واألدوات واألجزاء الخاصة بخزانة [دوالب] بما في ذلك 
مات القوسية [الكتائف]، وجلبات األعمدة؛ ألواح الفواصل [األعمدة القضبان، والدعا

الفاصلة]؛ أجهزة خروج؛ غالقات [أجهزة غلق] ميكانيكية؛ ومصدات وحواجز علوية؛ 
  أجهزة تحويل آليه؛ أقفال؛ اسطوانات لألقفال؛ مفاتيح معدنية لألقفال.

 

١٤٤٢٢٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406171  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -جمال ابو سريع امام اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابو سريع  ملك/ امام - القليوبية  -الخانكة  -سرياقوس  -حوض الخلق  -ش ابو سريع 
  امام

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المعادن الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0406851  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن  - ماك جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع يوسف عباس بعمارات  ٧يالعقار رقم  -بالدور الثاني فوق االرضي  ٢٠٩شقه 
  مدينه نصر لالسكان والتعمير

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٦الواح الكالدنج من المعدن الوارده بالفئه  - ٦الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413833  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هيونداي موتور كومباني_ شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيوليونج _ رو ، سيشو جيو ، سيول ، جمهورية كوريا ١٢

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

/  لوحات معدنية لألرقام ، أغطية معدنية للقوارير / مرابط معدنية للقوارير - ٦الفئة 
  دون غيرها ٦أدوات إغالق معدنية للقوارير الواردة بالفئة 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418362  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليابانشركة م -كيوسيرا كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٦١٢ - ٨٥٠١كيوتو   -شي  -كيوتو  -كو  -فيو شيمى  -شو  -تاكيدا توبادرنو  ٦
  اليابان

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

ابيس .دب٥.براغي من المعدن٤.براغي٣.مسامير لبنادق التسمير٢المسامير، - ٦الفئة 
كالبات من   .٧.صواميل من المعدن٦معدنية للبناء أو االستخدام الصناعي

مسامير صغيرة من   .٩.تراكيب لها شكل حلقي من المعدن٨المعدن
.١٣.براشيم١٢.ترابيس من المعدن١١.سدادات [مكونات معدنية]١٠المعدن

.حلقات [تركيبات ١٥.فلكات من المعدن١٤براشيم من المعدن  
.ماسكات ١٨.أبازيم من معدن غير نفيس [مكونات]١٧من المعدن .سالسل١٦معدنية]

ماسكات من المعدن إلحكام غلق   .١٩من المعدن للكابالت واألنابيب
.حلقات سلكية ٢٢.حلقات من المعدن٢١.كالبات كابالت من المعدن٢٠الحقائب
.مكونات من ٢٦.خطاطيف من المعدن٢٥.جلبات زنق ٢٤.مشابك من المعدن٢٣مقوسة

.فوالذ في صورة صفائح، ٢٨.أقفال من المعدن، ليست كهربائية٢٧صغيرة المعدن،
.حديد ٣١سلك حديدي  .٣٠.صفائح فوالذ٢٩ألواح، رقائق وبكرات

.كابالت وأسالك غير كهربائية من معادن ٣٣.معادن غير حديدية وسبائكها٣٢وفوالذ
.جلبات ٣٦.خيط من المعدن ألغراض الربط٣٥.أنابيب وقنوات من المعدن٣٤غير نفيسة

.سلك ٣٩.مثبتات مصنوعة من المعدن٣٨.خامات من المعدن٣٧[مكونات معدنية]
مادة سكك حديدية من المعدن   .٤١.كالبات معدنية للبناء أو التشييد٤٠شائك

.خراطيم من ٤٤مواد بناء من المعدن  .٤٣.مواد معدنية للبناء أو التشييد٤٢
.منصات نقالة ٤٦المعدن مجموعات تجميعات بناء مسبقة التصنيع من  .٤٥المعدن

.عوارض لمناولة ٤٨.مناضد دوارة لمناولة األحمال٤٧للتحميل والتفريغ من المعدن
.حلقات ٥٠.بكرات، وزنبركات وصمامات معدنية [ال تتضمن عناصر آالت]٤٩األحمال

.وصالت معدنية ٥٢.وصالت من المعدن لألنابيب٥١من المعدن لتثبيت األنابيب
.مسامير خابورية من ٥٦.مسامير خابورية٥٥.مفاتيح آالت٥٤.شفاه معدنية٥٣لألنابيب
.شبكات ٦٠.قماش سلكي٥٩.حبل سلكي٥٨.أربطة من المعدن ألغراض الربط٥٧المعدن

.سدادات معدنية ٦٢.حاويات تعبئة صناعية من المعدن٦١وقماش شبكي/شاش سلكي
أغطية وأغلفة معدنية لحاويات التعبئة   .٦٣لحاويات التعبئة الصناعية

.تجهيزات تركيبات البناء ٦٥.صناديق أدوات من المعدن، فارغة٦٤ناعيةالص
.بكرات اللف من المعدن، غير ٦٩.زهر الطرق٦٨.سنادين٦٧.خزائن٦٦المعدنية

  .٦ميكانيكية، للخراطيم المرنة الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420587  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة -وايت فالف كورب  -ريد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٩٢٦٣٠كاليفورنيا ’ ليك فوريست ’ ريجينسى لين  ٢٠٦٠٠
  االمريكية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ون غيرهاد ٦صمامات معدنية للتحكم فى السوائل بالفئة  - ٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425397  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد صينى الجنسية -ويو زيندونج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية الصين الشعبية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

معادن , اكسسوارات بناء , مسامير ,مفصالت, اكسسوارات مواسير من ال - ٦الفئة 
  ٦موبيليا,ترابيس , اقفال , كوالين , مقابض ابواب,اكسسوارات شبابيك 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0352196  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -ية التجارية جروب لالستيراد و التصدير و التوكيالت التجاريه الشركة العرب
  ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين  -ارض شريف  -شارع محمد مجدي  ٦

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

ومراوح  خالط وعجانه ومطحنه وعصاره ومفرمه وكبة وماكينة صنع القهوه - ٧الفئة 
  ٧ومكانس الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397812  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -اسامة خليل شكرى 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  حلوان -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتونجى  -شارع حمودة  ٢٠

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزه التهوية مكثفات هوائية و االت شفط الهواء و االجهزه الكهربائية و  - ٧الفئة 
مراوح و التكييفات الشينيور الكهربائي الغساالت الكهريائية و المكانس الكهريائية و ال

  ٧الوارده بالفئة 
 

٣٩٥٠٢٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين شركه محدوده  -بيجاتك ابراسيفز كو .، ال تي دي 
  الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اف ، جينزو مانسيون ، هيدكوراتر سنتر ، يونجكانج ، زهيجيانج بروفينس  ١٥
  الصين

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

ط االت الخل -االت القطع االوتوماتيكيه  -االالت الزراعيه االوتوماتيكيه  - ٧الفئة 
االت الجلخ  -االت الشحذ االوتوماتيكيه  -االت السن االوتوماتيكيه  -االوتوماتيكيه 
مناضد للمناشير االوتوماتيكيه ( اجزاء من االت ) االت السبك  -االوتوماتيكيه 
احجار التجليخ  - ( اجزاء من االت )  -عجالت شحذ االوتوماتيكيه  -االوتوماتيكيه 
  ٧ن االت ) بالفئة ( اجزاء م -االوتوماتيكيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410995  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه صينيه محدوده مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين  -ونتشو اولوفا اندستري كو ليمتد 
  جمهورية الصين الشعبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اقليم تشيجيانغ  -ونتشو سيتى  - اوهاى  -لوتشاو انداستريال زون  -ياهووا رود  ٦رقم 
  جمهوره الصين الشعبيه

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

طارات الالت  -االت ختم بالقوالب  -االت لصناعة النسيج  - االت غزل  - ٧الفئة 
االت  - انوال  -ماكينات الخياطة مرافق قدمية ل -ماكينات غزل  -االت درز  -التطريز 

 -ماكينة خياطة صناعية  -ماكينات خياطة  -االت تصنيع المخرمات  -للنقش البارز 
 -ماكينات لصناعة النسيج  -االت نسيج دوارة للنقش البارز  -ماكينة خياطة أوفر لوك 

  ٧ماكينات تطريز الواردة بالفئة رقم 
 

تعهد مالك العالمة  -ب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطال
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شنت لالستثمار الصناعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربية -مركز طنطا  - امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -برباي س

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة التهوية ومكثفات هوائية واالت شفط الهواء واألجهزة الكهربائيه  - ٧الفئة 
والشينيور الكهربائي الغساالت الكهربائية والمكانس الكهربائية والمراوح والتكييفات" 

  ).٧ــــواردة بالفئة: (الـ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414169  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -خالد محمد عبد التواب عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العمرانية  -كفر الجبل  -شارع السادات  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المعدات الثقيلة الواردة بالفة رقم  - ٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى محمد عبد النبي غنيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الرحمن حلوان القاهرة ١٤

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧االجهزة الكهربائيه الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

٤١٥٠٢٣العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425984  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية   -شركة احمد فراج احمد السيد وعلى احمد محمد عثمان وشريكهم 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -مركز المراغة  -ن ملك على احمد محمد عثما -شارع احمد عرابى  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة رقم  - ٧الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426600  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11  

  :التسجيل طالب إسم
  

ابناء عبدالحافظ خالد ومجدى محمد فكرى عبدالحافظ  -مصر لالعمال الهندسية 
  شركه تضامن -وشريكهما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العبور -المنطقه الصناعيه االولي  - ٢٠٠٢١بلوك  ١٠ق 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئه رقم  - ٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426627  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  افراد-لطفي حسونة سرور  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧االجهزه الكهربائية المنزليه بالفئة  - ٧الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427126  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة مؤسسه طبقا لقوانين كوريا  -، ليمتد دونج يانج جيونج ميل جاسكيت كو.
  الجنوبيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دو ،  - سى ، جيونجى  -جو ، انسان  -رو ، دانوون  - بيومجيجى  ٩٣دونج)  -(ونسى 
  جمهوريه كوريا

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

المكابس (أجزاء من اآلالت أو  آالت القوة الدافعة (لغير المركبات البرية) ، - ٧الفئة 
المحركات) ، حلقات المكبس ، مكابس لألسطوانات ، مكابس للمحركات ، الصمامات 

(أجزاء من اآلالت) ، الصمامات لغير المركبات البرية (أجزاء من اآلالت) ، صمامات 
الضغط (أجزاء من اآلالت) ، صمامات طقطقة (تسمح بمرور السوائل في اتجاه واحد 

داث صوت ) (أجزاء من اآلالت) ، حلقات لغير المركبات البرية (أجزاء من مع إح
اآلالت) ، محامل لغير المركبات البرية (أجزاء من اآلالت) ، أدوات اقتران لغير 

المركبات البرية (أجزاء من اآلالت)، نوابض لغير المركبات األرضية (أجزاء من 
ات) ، المحامل ]أجزاء من اآلالت) اآلالت) ، وصالت (مفصالت) (أجزاء من المحرك

، ناقل الحركة والتروس (لغير المركبات األرضية) ، ممتص الصدمات لآلالت (لغير 
دون  ٠٧المركبات) ، أجهزة الكبح لآلالت (لغير المركبات)؛ كل ما سبق يرد فقط بالفئة 

  غيرها.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427217  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧ جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427642  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - M A Gام ايه جي للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -أكتوبر  ٦ -  ١٦وحدة  -الدور الرابع  -  ٦برج  -سيتى ستارز اكتوبر 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها٧الغساالت الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427656  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ليمتد  -بير اليكتريك ابالينس كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -جانجدونج   -فوشان سيتى  -شوند  -ليليو تاون  -فوان اتدستريال بارك  ٥- ٢-١رقم 
  الصين

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

اآلالت وعدد اآلالت؛ المحركات والموتورات (عدا ما كان منها للمركبات  - ٧الفئة 
منها للمركبات البرية)؛ البرية)؛ وصالت اآلالت وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان 

األدوات الزراعية عدا عن التي تعمل باليد؛ أجهزة تفقيس البيض؛ آالت البيع 
األوتوماتيكية؛ آالت الرش؛ جهاز إنبات البذور؛ آالت تقديد لالستخدام الصناعي؛ آالت 

إنبات الفاصولياء؛ آالت العجن؛ آالت صنع الزالبية؛ آالت ضغط المعكرونة؛ آالت قطع 
كرونة؛ معاصر الزيت؛ آالت صنع الكعك على البخار؛ آالت صنع شعيرية الفول؛ المع

مفارم اللحم [آالت]؛ فرامات اللحم [آالت]؛ آالت صناعة النقانق؛ آالت التقشير؛ 
مقشرات الفاكهة؛ آالت غسيل الفاكهة؛ مقطعات األطعمة لالستخدام التجاري؛ مطاحن 

المستخدمة في صناعة األغذية؛ آالت الذبح؛  الفول؛ محضرات األطعمة؛ مقالي التحريك
مستخرجات العصير الكهربائية؛ العصارات الكهربائية؛ االت الكوي؛ آالت الخياطة؛ 

أجهزة كهربائية لختم المواد البالستيكية [تغليف]؛ آالت اإلغالق بإحكام لألغراض 
تلك  الصناعية؛ آالت الخلط؛ غساالت الصحون؛ مطاحن ألغراض منزلية، عدا عن

التي تدار يدويا؛ فتاحات العلب الكهربائية؛ المخافق الكهربائية؛ مطاحن البن عدا عن 
تلك التي تدار يدويا؛ الخالطات الكهربائية ألغراض منزلية؛ خفاقات البيض الكهربائية 

ألغراض منزلية؛ معاصر الفاكهة الكهربائية ألغراض منزلية؛ محضرات األطعمة 
خضار لألغراض المنزلية؛ قطاعات اللحوم لألغراض المنزلية؛ الكهربائية؛ مقطعات ال

آالت صنع حليب الصويا ألغراض منزلية؛ غساالت الصحون لألغراض المنزلية؛ 
مطاحن المطبخ الكهربائية؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ المجارش الستخدامات المطابخ 

دوية [آالت]؛ الكهربائية؛ غساالت [لغسل المالبس]؛ أجهزة السحق؛ مطاحن األ
الروبوتات الصناعية؛ السكاكين الكهربائية؛ مولدات األكسجين والنيتروجين؛ اآلالت 
واألجهزة الكهربائية لتنظيف السجاد بالشامبو؛ وحدات التخلص من القمامة؛ المكانس 

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ مكانس كهربائية السلكية؛ أجهزة وآالت كهربائية 
التنظيف باستخدام البخار؛ مماسح كهربائية بالبخار؛ مماسح كهربائية  للتنظيف؛ وأدوات

بالبخار ألغراض منزلية؛ أجهزة سحب الستائر المشغلة كهربائيا؛ ملمعات األحذية 
  ) دون غيرهــــــا٧الكهربائية الــــوارده بالفئة (
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408503  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) شارع محيى ٤٣) بالدور االول بعد الميزانين بالعقار رقم ( ١٠٢ - ١٠١الوحده (
  الجيزه -المهندسين  -الدين ابو العز 

  8  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  دون غيرها ٨جميع منتجات الفئه  - ٨الفئة 
 

-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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414782  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الرازق محمود حسن محمد عبد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العاشر من رمضان  - ٦المنطقة الصناعية جنوب المنطقة الجمركية أ - ١٣قطعة رقم  
  الشرقية -

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 
 

طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح ال -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

201 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة بحر المنتجات للتجارة 
  المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

الرياض  ٥٤٩٧، ص.ب. ٢٣العلي، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 
  ، المملكة العربية السعودية.٥١٤٢٢

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

عدد وأدوات يدوية ( تدار باليد ) , أدوات القطع (الشوك والسكاكين  - ٨الفئة 
  .٨أدوات حالقة وجميع المنتجات الواردة في الفئة والمالعق) , أسلحة بيضاء , 

 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421113  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مد زينهم  عبد الراضى خليل وشركاة ) الشركة الدولية للتجارة (مح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش الجمهورية  ٦٢محل بالعقار رقم 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨منتجات الفئة  - ٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - عمرو عبده محمد زكي هاشم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مساكن الشروق مدينة نصر  ١٤٣

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٨الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

204 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427657  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ليمتد  -بير اليكتريك ابالينس كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -جانجدونج  -فوشان سيتى   -شوند  -ليليو تاون  -فوان اتدستريال بارك  ٥- ٢-١رقم 
  الصين

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

العدد والمعدات اليدوية (المشغلة باليد)؛ أدوات المائدة؛ األسلحة البيضاء؛  - ٨لفئة ا
شفرات الحالقة؛ االدوات اليدوية المشغلة باليد؛ عدد لشحذ الشفرات؛ مجارف [عدد 
يدوية]؛ عدد الحدائق المشغلة باليد؛ ِحَراب خطافية؛ مقصات شعر اللحية؛ شفرات 

الكهربائية؛ ماكنات حالقة الشعر لالستخدام الشخصي الحالقة الكهربائية أو غير 
الكهربائية وغير الكهربائية؛ أدوات نزع الشعر الكهربائية وغير الكهربائية؛ أدوات 

تجعيد الرموش؛ األدوات اليدوية لتجعيد الشعر؛ ملمعات أظافر اليد الكهربائية أو غير 
بائية؛ أطقم العناية بأظافر اليدين الكهربائية؛ قصاصات األظافر الكهربائية أو غير الكهر

الكهربائية؛ مشابك الشعر الكهربائية؛ مكاوي فرد الشعر الكهربائية؛ مشذبات شعر 
األنف الكهربائية؛ مشذبات شعر األذن الكهربائية؛ شفرات الحالقة الكهربائية؛ أجهزة 

خرامات  تجديل الشعر الكهربائية؛ منظف المسامات (االلكتروني أو غير الكهربائي)؛
[عدد يدوية]؛ المكاوي المسطحة؛ المكاوي الكهربائية؛ سكاكين الخضار؛ مشرحات 

الخضار؛ أدوات تقطيع الخضار؛ مقص لألطفال؛ المقصات؛ فرامات الثوم غير 
الكهربائية؛ قطاعات الثوم غير الكهربائية؛ أدوات النقش [عدد يدوية]؛ مالقط الشعر؛ 

ن والشوك والمالعق]؛ سكاكين المائدة والشوك السيوف؛ أدوات المائدة [السكاكي
والمالعق لألطفال؛ المقابض للعدد اليدوية المشغلة يدويا؛ السكاكين؛ مقشرات الخضار 
[أدوات يدوية]؛ سكاكين للتقشير؛ القطاعات (سكاكين)؛ مضخات يدوية؛ أدوات التقشير 

اكهة؛ مطارق [عدد والتقطيع للمطبخ؛ فرامات اللحم [عدد يدوية]؛ أدوات تقطيع الف
يدوية]؛ مقطعات البيض غير الكهربائية؛ مضخات الهواء المشغلة باليد الـــوارده بالفئة 

  ) دون غيرهــــا٠٨(
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0347921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة  -ش ذات مسئوليه محدودة  -ال تى دى  - شينزهن يوجى تكنولوجى  كو 
  طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

داالنج ستريت  -هواكسينج رود  ٥فولونجت انداستريال  زون  ان اوه   ٤بيلدينج 
  لونجهوا ديستركت شينزهن سيتى بى ار الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

التحكم فى مؤشر الكمبيوتر وتحديدا اقراص التحويل الرقمى الفأره اجهزة  - ٩الفئة 
برامج تشغيل الحاسوب الواح الكتابه للكمبيوتر اجهزة حاسوب اجهزة االدخال الجهزة 

) اجهزة الكمبيوتر اللوحيه مساعد  LCDالكمبيوتر شاشات الكريستال السائل ( 
دون  ٩والنصوص فئة ) برامج لمعالجه الصور والرسومات  PDAشخصى رقمى (

  غيرها
 

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

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0350034  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/04/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  هولندى الجنسية -فرد   -نيلز مولدر 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، جى ام ، امستردام ، ذى نذرالندز ١٠٧٧، ان ال  ١٥ات فيوتاستر

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات أو الصور؛ حامالت البيانات  - ٩الفئة 
المغناطيسية؛ أقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية ووسائط 

رى؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة الحاسوب؛ برمجيات التسجيل الرقمية األخ
الحاسوب ؛ أجهزة االتصاالت واالتصاالت بعيدة المدى؛ كابالت االتصاالت بعيدة 

المدى؛ مفاتيح االتصاالت بعيدة المدى؛ كابالت لالتصاالت بعيدة المدى؛ ألواح مفاتيح 
ت بعيدة المدى؛ برمجيات االتصاالت بعيدة المدى؛ وحدات االتصال الطرفية لالتصاال

االتصاالت بعيدة المدى؛ شبكات االتصاالت بعيدة المدى؛ مرسالت لالتصاالت بعيدة 
المدى؛ أجهزة اتصاالت بعيدة المدى؛ معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ اجهزة االتصال 

بعيدة المدى؛ أجهزة اتصاالت رقمية بعيدة المدى؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى 
ة؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المحمول

االلكترونية؛ أجهزة االتصال بعيدة المدى الكهربائية؛ هوائيات شبكات االتصال بعيدة 
المدى؛ أجهزة الحاسوب لالتصاالت بعيدة المدى؛ أجهزة األلياف البصرية لالتصاالت 

التصاالت بعيدة المدى ؛ برامج الحاسوب بعيدة المدى؛ وحدات لوحات دارات ا
المستخدمة في االتصاالت بعيدة المدى؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المستخدمة مع 
شبكات الهواتف النقالة؛ أجهزة وبرمجيات الشبكات؛ برمجيات التطبيقات؛ برمجيات 

ج ألعاب؛ برمجيات فك التشفير؛ مشغالت البرمجيات؛ البرمجيات المسجلة وبرام
الحاسوب؛ برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل؛ برمجيات الخصوصية؛ برمجيات الوسائط 

؛ البرمجيات الترفيهية؛ برمجيات الوسائط المتعددة؛ برمجيات التعليم؛ برمجيات 
التدريب؛ برمجيات الهواتف النقالة؛ برمجيات الحماية؛ برمجيات االتصاالت؛ برمجيات 

يات ألعاب الحاسوب؛ برمجيات إدارة الشبكات؛ محزمة؛ برمجيات التشغيل؛ برمج
منصات استخدام البرمجيات الحاسوبية؛ برمجيات الرسائل على االنترنت؛ تطبيقات 

برمجيات الحاسوب؛ برمجيات إدارة قواعد البيانات؛ برمجيات أنظمة التشغيل؛ 
ية؛ برمجيات هواتف الحاسوب؛ برمجيات بيانات االتصال؛ برمجيات الحواسيب التفاعل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل؛ البرمجيات للهواتف النقالة؛ برمجيات 
إدارة األجهزة النقالة؛ برمجيات الرسائل على االنترنت؛ برمجيات محركات البحث 

الحاسوبية؛ برمجيات التطبيقات للهواتف الذكية؛ برمجيات التطبيقات للهواتف النقالة؛ 
هزة الالسلكية؛ برنامج تشغيل خادم الوصول إلى الشبكة؛ برمجيات التطبيقات لألج

برمجيات وبرامج الهواتف الرقمية؛ تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتحميل 
(برمجيات)؛ برمجيات البريد والرسائل اإللكترونية؛ برمجيات الحاسوب للهواتف 

ة؛ برمجيات النقالة؛ برمجيات الوسائط المتعددة المسجلة على األقراص المضغوط
حواسيب التصاالت الشبكات الالسلكية؛ برمجيات وتطبيقات األجهزة النقالة؛ برمجيات 

التطبيقات القابلة للتحميل للهواتف الذكية؛ برامج االتصاالت لربط شبكات الكمبيوتر 
العالمية؛ برمجيات االتصال من أجل اتصال مستخدمي شبكات الحاسوب؛ برمجيات 

شبكات االجتماعية عن طريق االنترنت؛ برمجيات الحاسوب القابلة التطبيقات لخدمات ال
للتحميل لمعالجة الصور، الرسومات، والمقاطع الصوتية ، والمقاطع المرئية، 

والنصوص؛ تطبيقات الهواتف النقالة؛ تطبيقات الهواتف المتنقلة؛ برمجيات الرسائل 
مجيات الحاسوب للشبكات الفورية للهواتف النقالة واألجهزة المحمولة باليد؛ بر

االجتماعية؛ أدوات تطوير برمجيات الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة كواجهة 
برمجة التطبيقات ؛ واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة في إنشاء تطبيقات 

البرمجيات؛ واجهات برمجة التطبيقات لبرمجيات الحاسوب التي تسهل خدمات الشبكات 
اع البيانات على االنترنت و تحميلها و تنزيلها والوصول إلىيها االجتماعية واسترج

وإدارتها برمجيات الحاسوب إلنشاء و إدارة، والتفاعل مع المجتمعات االفتراضية على 
االنترنت؛ برمجيات الحاسوب لتعديل وتمكين إرسال الصورو المحتويات المرئية 

اإللكترونية؛ تطبيقات البرمجيات السمعية والفيديو؛ برمجيات إلرسال وتلقى الرسائل 
لتمكين اإلرسال، والدخول و تنظيم، وإدارة الرسائل النصية، خدمات الرسائل الفورية، 

مجالت المدونات االلكترونية، النصوص، الروابط االلكترونية، والصور عبر االنترنت 
نترنت؛ وشبكات االتصاالت األخرى؛ المنشورات االلكترونية القابلة للتحميل على اال

البرمجيات القابلة للتحميل على هيئة تطبيقات الهواتف النقالة المستخدمة مع الحواسيب، 
أجهزة االتصاالت االلكترونية الرقمية المحمولة باليد النقالة، أجهزة الهواتف النقالة، 

أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيل االتصاالت؛ برمجيات، إرسال، واستقبال 
ومات على شبكات الحاسوب العالمية؛ أجهزة االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ المعل

سماعات االتصاالت بعيدة المدى المتنقلة؛ الهواتف النقالة؛ وبرمجيات التشغيل لشبكات 
االتصاالت بعيدة المدى وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ المنشورات اإللكترونية 

؛ البطاقات المرمزة مغناطيسياً؛ الرقاقات (الدوائر (القابلة للتحميل)؛ شرائح الجوال
المتكاملة)؛ األجهزة االلكترونية المستخدمة في مجال االتصاالت بعيدة المدى، مقسم 

الهاتف، أجهزة االستدعاء الالسلكي وعرض الرقم؛ أجهزة إلكترونية تتحكم باإلشارات 
سال للهاتف؛ أجهزة اإلرسال عن بعد؛ أجهزة إرسال اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة اإلر

(االتصاالت بعيدة المدى)؛ دليل الهاتف االلكتروني؛ الوسائط وناقالت البيانات البصرية 
والممغنطة؛ أجهزة وأدوات البث و التسجيل و النقل أو نسخ الصوت ، الصور أو 

البيانات؛ بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة؛ قطع ولوازم البضائع المذكورة 
  ٩اعالة الواردة بالفئة رقم 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0352200  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/05/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -صدير و التوكيالت التجاريه الشركة العربية التجارية جروب لالستيراد و الت
  ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين  -ارض شريف  -شارع محمد مجدي  ٦

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

تليفزيون ، ريسيفر ، مشغل اسطونات ، كمبيوتر ، اجزاء الكمبيوتر ، مكبرات  - ٩الفئة 
  ٩، شاشات عرض بالفئة الصوت ، الة حاسبه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/01/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيفادا -امازون تكنولوجيز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩رث ، سيتيل ، واشنطن تيرى افينيو  نو ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البرامج الحاسوبية؛ مرسالت ومستقبالت البيانات والمقاطع الصوتية؛ برنامج  - ٩الفئة 
معالجة الصوت؛ برمجيات منشطة بالصوت؛ برامج االتصاالت؛ أجهزة حاسوبية 

زامنة وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وبرامج لمعالجة واستنساخ وم
واستقبال وتشغيل وعرض البرامج التلفزيونية واألفالم والنصوص والصور والوسائط 

الرقمية والوسائط المتعددة وملفات الصوت والفيديو والبيانات؛ األجهزة اإللكترونية 
ت من خالل المحمولة الستقبال وإرسال ونقل وقراءة النصوص والصور والصو

الوصول إلى اإلنترنت الالسلكي؛ الكتب الصوتية؛ الكتب اإللكترونية؛ أجهزة التحكم عن 
بعد؛ البرامج الحاسوبية، واألجهزة الطرفية للبرامج التلفزيونية التفاعلية والخاصة، 
والستخدامها في عرض واستخدام الوسائط المرئية، والصور الرسومية، والصور 

التوضيحية، والنصوص والصور الفوتوغرافية والتوضيحات الرسومية والرسوم 
والرسوم المتحركة الرقمية، ومقاطع الفيديو، لقطات األفالم والبيانات الصوتية، 
وللشبكات االجتماعية؛ وأجهزة التحكم عن بعد؛ أجهزة التوجيه؛ وحدات التحكم 

هربائية واإللكترونية الالسلكية للمراقبة عن بعد والتحكم في وظيفة وحالة األجهزة الك
والميكانيكية األخرى أو األنظمة؛ شاشات اللمس الحاسوبية؛ مشغالت الصوت الرقمية؛ 

مسجالت الصوت؛ جهاز محمول لتسجيل ونقل واستنساخ مقاطع الموسيقى والفيديو؛ 
أجهزة وأدوات توجيهية وتعليمية إلكترونية؛ برامج حاسوبية الستخدامها فيما يتعلق بنقل 

والبيانات؛ برامج حاسوبية لتنسيق وتحويل المحتوى والنصوص واألعمال  الصوت
المرئية واألعمال الصوتية واألعمال السمعية المرئية واألعمال األدبية والبيانات 
والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية بتنسيق متوافق مع األجهزة اإللكترونية 

نصوص وأعمال مرئية وأعمال سمعية المحمولة واألجهزة الحاسوبية؛ محتويات و
وأعمال سمعية مرئية وأعمال أدبية وبيانات وملفات ووثائق ممكنة بالبرامج الحاسوبية 
وأعمال إلكترونية يمكن تحميلها والوصول إليها على الحاسوب أو األجهزة اإللكترونية 

مولة محمولة أخرى للمستهلكين؛ برامج قابلة للتنزيل في شكل تطبيقات هواتف مح
ألجهزة حاسوبية أو غيرها من األجهزة اإللكترونية االستهالكية المحمولة؛ برامج 

حاسوبية لنقل وتسجيل واستقبال وتنزيل وتدفق وعرض ونقل المحتوى والنصوص 
واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعية البصرية واألعمال األدبية 

عمال اإللكترونية عن طريق األجهزة اإللكترونية والبيانات والملفات والوثائق واأل
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر العالمي و شبكات االتصاالت؛ برامج حاسوبية 
لتنسيق وتحويل المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال الصوتية واألعمال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 978 عدد

واألعمال اإللكترونية  السمعية البصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق
في شكل متوافق مع األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر؛ برامج إدارة 

االتصاالت الهاتفية، الهاتف المحمول، الهاتف الذكي والبرامج اللوحية؛ برامج وأجهزة 
استرجاع المعلومات القائمة على الهاتف؛ برنامج إلعادة توجيه الرسائل؛ برنامج 

بيقات الحاسوبية للهواتف النقالة، والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تضم التط
وظائف الهواتف المحمولة، والبرامج الحاسوبية للوصول إلى قواعد البيانات على 

اإلنترنت وتصفحها والبحث عنها؛ أجهزة وبرامج حاسوبية لتوفير اتصال هاتفي متكامل 
سبة؛ جهاز مكبر ستيريو شخصي؛ وميكروفونات؛ بشبكات المعلومات العالمية المحو

وبريد إلكتروني، وبرامج مراسالت؛ موفر الخدمات التطبيقية (أسب) يحتوي على 
برامج لالستخدام فيما يتعلق بالصور المرئية، تحديدًا برنامج للرسوم المتحركة الرقمية 

مة التطبيقات والمؤثرات الخاصة للصور وألعاب الفيديو والصور المتحركة وموفر خد
(أسب) الذي يضم برنامج واجهة برمجة تطبيقات (أبي) بما في ذلك مثل برامج لتدفق 

وتخزين ومشاركة ألعاب الفيديو والمحتوى والبيانات والمعلومات، وتوفير تطبيقات 
برمجيات غير القابلة للتحميل، وتوفير االستخدام المؤقت لبرامج الحوسبة السحابية غير 

ل عبر اإلنترنت الستخدامها في التخزين اإللكتروني للبيانات وتطوير قابلة للتنزي
البرامج الحاسوبية في مجال التطبيقات النقالة، موفر خدمة التطبيقات، تحديدًا استضافة 

وإدارة وتطوير وصيانة البرامج والبرمجيات ومواقع الويب في مجاالت اإلنتاجية 
النقالة وتوفير خدمات الدعم الفني المتعلقة  الشخصية واالتصاالت الالسلكية والهواتف

باستخدام معدات االتصاالت، وإنتاج الفيديو وبرامج األلعاب الحاسوبية، وإنشاء مجتمع 
عبر االنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في المناقشات، ومشركة المحتوى 

ألعمال والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والنصوص والبيانات والصور وا
اإللكترونية األخرى، والمشاركة في الشبكات االجتماعية، وتوفير الخدمات المعلوماتية 

  ٩واالستشارية والتوجيهية المتعلقة ما سبق ذكره. بالفئة 
 

٧٥١٦٤١العالمة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0373204  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -وان ورلد للتخليص الجمركى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الرابع -شارع مساكن الجيزة   ١٩ -السالم  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
 

طات        :      التنازل عن البيان التجارىاالشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384020  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة  -بكين كيلين هاشينج نتورك تكنولوجى كو.، ال تى دى 
  ة الصينمؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دول

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، بكين  ٢ -  ٢فلور بيلدينج دى ، رقم.  ٨ - ١ان دى فلور ، ( ٢ايه ،  ٢٠٧روم 
زينكسى رود ، هايديان  ٢تك ديفلوبمنت كو.، ال تى دى ) رقم.  -شيتشوانج هاى 

  الصين -دستريكت ، بكين 
  9  : المةــــــات العـــفئ

  

وتر القابلة للتنزيل ، منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ ، أجهزة " برامج كمبي - ٩الفئة 
الكمبيوتر اللوحية ، الهواتف الذكية، أجهزة رادار، الهواتف المحمولة ، أجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر ، برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل] ، برامج ألعاب الكمبيوتر، أجهزة 
  ٩لفوتوغرافي] " بالفئة اتصال داخلي ، كاميرات [للتصوير ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394328  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤسسه طبقا لقوانين سويسرا - الكون ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا فرايبورغ ، ١٧٠١ -، سى اتش  ٦دى افرى  - رو لويس 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩عدسات الصقة بالفئة  - ٩الفئة 
 

٣٨٧٤٧٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الوردانى ياسر احمد لبيب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  - ٢شارع معز الدوله مكرم عبيد  الدور االرضى شقه  ٥٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
ي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس الفوتوغرافي والسينمائ

واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم , أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية, أجهزة تسجيل أو ارسال أو 

سية , أقراص تسجيل , أقراص نسخ الصوت أو الصور , حامالت بيانات مغناطي
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية وآليات لالجهزة 
التي تعمل بقطع النقود, آالت تسجيل النقد , آالت حاسبة , معدات معالجة البيانات , 

 أجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر، آجهزة إطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة في
  .٩الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الكون انك ، شركة موسسة طبقا لقوانين سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرايبورغ ، سويسرا ١٧٠١  -، سى اتش  ٦دى أفرى  - رو لويس 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩عدسات الصقة فئة  - ٩الفئة 
 

وغيرها ٣٨٧٤٧٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403001  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2019/11/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة  -طالل ابو غزاله العالمية  ش.م.ل ( اوف شور ) شركة مساهمة لبنانية 
  طبقا لقوانين دولة اليابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  A4القسم  ٢٠٥٢لبنان بيروت  المصيطبه العقار رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة الحاسوب وأجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب الصغيرة  - ٩الفئة 
المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) وأجهزة الحاسوب اللوحية والخوادم 
وأجهزة الحاسوب الطرفية وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها، الشاشات ولوحات 

ابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التحكم عن بعد المفاتيح وفأرة الحاسوب والط
وأجهزة العرض والمعالجات المشتركة وأجهزة المودم (المضمان / ملحق حاسوبي 

لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) ومحركات األقراص الثابتة (وحدة تخزين بيانات 
ركات رئيسية في الحاسوب) ومحركات األقراص المضغوطة للقراءة / الكتابة ومح

قراءة / كتابة الفيديو الرقمي ومحركات األقراص الضوئية، محركات األقراص ذات 
الحالة الصلبة وبالتحديد أقراص تخزين القنوات الليفية (معدات تخزين شبكية) وأقراص 
القنوات الليفية للتخزين الفرعي (وحدات تخزين شبكية فرعية) وأقراص تخزين واجهة 

ستخدم لوصل عدة أجهزة) ومحركات األشرطة لالستخدام نظام الحاسوب الصغيرة (ي
في أنظمة الحاسوب، محطات المنافذ (محطة لتثبيت وشحن األجهزة) وشواحن 

البطاريات ومكبرات الصوت واللوحات والرقائق اإللكترونية أو لوحات ورقائق الذاكرة 
تشغيل والكابالت والموصالت وجميعها لالستخدام مع أجهزة الحاسوب، برمجيات 

الحاسوب واألدوات المساعدة جميها يباع معاً كوحدة واحدة، أجهزة الحاسوب الشخصية 
والمحمولة، بطاقات الذاكرة وبطاقات فالش مدمجة (بطاقات تخزين)، بطاقات الوسائط 

الذكية (وحدة تخزين) وأجهزة أقالم الحاسوب والبطاريات وشواحن البطاريات 
الكهربائية ومحوالت الطاقة الكهربائية للمركبات  وسماعات الرأس ومحوالت الطاقة

ولوحات المفاتيح والماسحات الضوئية وحماالت إلعادة الشحن واالتصال باألجهزة 
واألجهزة الطرفية األخرى والكابالت الكهربائية والموصالت الخاصة بمعدات 

ن / ملحق الحاسوب أعاله وأجهزة الحاسوب الطرفية وبالتحديد أجهزة المودم (المضما
حاسوبي لتبادل المعلومات مع حواسيب أخرى) وكابالت الحاسوب، برمجيات 

الحاسوب وأجهزة شبكة الحاسوب وبالتحديد المفاتيح وأجهزة التوجيه (جهاز طرفي 
حاسوبي لتوجيه رزم البيانات)، أجهزة الحاسوب وبالتحديد جدران الحماية والهاتف، 

لمحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (البتوت) الواقيات ألجهزة الحاسوب الصغيرة ا
وأجهزة الحاسوب اللوحي، الهواتف النقالة، السماعات الذكية، متتبعات النشاط قابلة 

لالرتداء، أجهزة التوجيه لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر، سماعات الواقع االفتراضي، 
  .٠٩النظارات الذكية الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404820  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ليمتد / شركة محدودةتأسست وقائمة طبقا لقوانين  الصين -هواوي تيكنولوجيز كو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بانتان لونجانج ديستريكت شينزهين -ليمتد  -المبنى االدارى هواوي تكنولوجيز كو 
  الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة للتعرف على وجه المستخدم (البشري)؛ ملفات صور قابلة للتحميل؛  - ٩الفئة 
لتحميل للهواتف المحمولة؛ تطبيقات برمجيات هواتف محمولة؛ نغمات رنين قابلة ل

تطبيقات برمجيات كومبيوتر قابلة للتحميل؛ ملفات موسيقية قابلة للتحميل؛ شاشات 
رأسية لعرض مقاطع الفيديو؛ أجهزة ترميز أمان (أجهزة تشفير)؛ برامج كومبيوتر 

مسجلة؛ أجهزة كومبيوتر لوحية؛ أجهزة معالجة بيانات؛ هواتف ذكية؛ موصالت 
نية؛ أجهزة كومبيوتر على شكل مفكرة؛ برمجيات كومبيوتر مسجلة؛ إلشارات إلكترو

منشورات إلكترونية قابلة للتحميل؛ كاميرات (فوتوغرافية)؛ رقائق إلكترونية (دوائر 
متكاملة)؛ أجهزة ناقلة لإلتصال عن بعد؛ برمجيات أللعاب الكومبيوتر مسجلة؛ 

  )٩بالفئة (برمجيات أللعاب الكومبيوتر قابلة للتحميل؛ جميعها 
 

-------- 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408109  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة كادبرا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقى الجيزه -ش مصدق  ٤٠

  9  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الوارد بالفئه  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده  -كاسيو كمبيوتر كو ، ليمتد ) كاسيو كيسانكي كابيشيكي  كايشا ( 
  المسئولية مؤسسه وقائمه طبقا لقوانين اليابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كو ، طوكيو  -شوم ، شيبويا  -١، هون ماشى  ٢-٦

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

يات الشحن؛ كابالت أجهزة الساعات الذكية؛ أجهزة قابلة لالرتداء؛ بطار - ٩الفئة 
الشحن؛ محوالت كهربائية؛ سماعات االذن والرأس؛ تطبيقات وبرمجيات هواتف 

محمولة قابلة للتحميل مخصصة لمعالجة ومراجعة وتحرير البيانات المتوفرة بالساعات 
)  GPSالذكية وأجهزة الهواتف المحمولة بحيث تشّكل: أنظمة تمركز عالمية ( 

اس للضغط الجوي) وألتيميتر (كمقياس لالرتفاع) وبوصالت وباروميتر (كمقي
وبيدوميتر (كمقياس لعدد خطوات السير) ومقياس لسرعة نبضات القلب ومقياس 

لسرعة الحركة ومقياس لدرجات الحرارة ؛ أجهزة الساعات الذكية مزودة بإمكانية 
ة بالفئة ( التحكم في أجهزة الراديو؛ وقطع الغيار والتركيبات الخاصة بما سبق؛ والواقع

  ) دون غيرها.٩
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

221 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409041  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م نصر -مكرم عبيد ش  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409042  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر   -ش مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه  - ستاك  النظمة الحاسبات والتكنولوجيا مصعب محمد مصطفى وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فدان مدينه بدر القاهره ٢٥٠كمطقه  ٢٧قم قطعه ر

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410996  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه صينيه محدوده مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين  -ونتشو اولوفا اندستري كو ليمتد 
  جمهورية الصين الشعبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اقليم تشيجيانغ  -ونتشو سيتى  - اوهاى  -لوتشاو انداستريال زون  -ياهووا رود  ٦رقم 
  جمهوره الصين الشعبيه

  9  : المةــــــالع اتـــفئ
  

دارات  -لوحة دارات مطبوعة  -دارات مطبوعة  -لوحة الدارات الكهربائية  - ٩الفئة 
 -بطاقات الدارات المتكاملة  -معالجات بيانات صغيرة  - اجهزة حاسوب  -متكاملة 

منشآت كهربائية للتحكم عن بعد  - برامج حاسوب مسجلة  -وصالت ( كهربائية ) 
  ٩ناعية بالفئة رقم بالعمليات الص

 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411408  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده المسئوليه منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية  - سانديسك ال ال سي 
  فى والية ديالوير ، الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٩٥٠٣٥سانديسك درايف ، ميلبيتاس ، كاليفورنيا  ٩٥١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

النسخ االحتياطي للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة الومضية الفارغة؛  مشغالت - ٩الفئة 
مشغالت ومضية لناقل تتابعي مشترك (يو اس بي) فارغ؛ علب ألجهزة تخزين 

البيانات؛ مشغالت األقراص الحاسوبية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لتخزين البيانات؛ 
الحاسوبية؛ عتاد الشبكات  العتاد الحاسوبي؛ الذاكرات الحاسوبية؛ أجهزة الذاكرة

الحاسوبية؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحاسوب؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح 
استرجاع البيانات؛ البرمجيات الحاسوبية؛ كبالت البيانات؛ برمجيات ضغط البيانات؛ 

تطبيقات األجهزة المحمولة القابلة للتنزيل؛ بطاقات الدارات اإللكترونية؛ الذاكرات 
اإللكترونية؛ برمجيات التشفير؛ مهايئات البطاقات الومضية؛ قارئات البطاقات 

الومضية؛ بطاقات الذاكرة الومضية؛ مشغالت الذاكرة الومضية؛ الذاكرة الومضية؛ 
مشغالت القرص الصلب؛ رقائق الدارات المتكاملة؛ حامالت البيانات وأقراص التسجيل 

طاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب المغناطيسية؛ علب بطاقات الذاكرة؛ ب
الفيديو؛ أجهزة الذاكرة الومضية المحمولة؛ مشغالت الموسيقى المحمولة؛ كابالت التيار 

الكهربائي؛ بطاقات الذاكرة الرقمية اآلمنة؛ أجهزة الذاكرة شبه الموصولة؛ البرمجيات 
لبة؛ المشغالت الومضية لتشغيل وإدارة أجهزة تخزين البيانات؛ مشغالت الحالة الص

  ٩للناقل التتابعي المشترك (يو اس بي)؛ رقاقات الدارات المتكاملة. 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411915  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شنت لالستثمار الصناعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح و البرايز و الترانسات و الدواية و لوحات التوزيع الكهربائية و سلك  - ٩الفئة 
ألجهزة و األدوات الكهربائية الكهرباء و أوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده و ا

لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائية " . الواردة 
  ) ٩بالفئة ( 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411920  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

باصدار قانون  ٢٠١٧لسنة  ٧شركة مساهمة وفقا لقانون  -شنت لالستثمار الصناعي 
  االستثمار والئحته

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

وزيع الكهربائية و سلك المفاتيح و البرايز و الترانسات و الدواية و لوحات الت - ٩الفئة 
الكهرباء و أوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده و األجهزة و األدوات الكهربائية 

لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائية " . الواردة 
  ) ٩بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413192  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية (ش م م) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اكتوبر  ٦مدينه  -المجاوره االولى  -بالحى الثالث  ٧٣بالعماره  ١الدور االرضى رقم 
  الجيزه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩لفئة ا
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

229 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415027  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة  -العامة ش ذ م م تكترونكس انترناشيونال للتجارة 
  وقائمة طبقا لقوانين دبى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, دبي , االمارات  ٣القصيص الصناعية  -مؤسسة دبي العقارية  - S8مستودع رقم 
  العربية المتحدة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

المحمولة , اغلفة (اجربة) الهواتف المحمولة  اكسسوارات (كماليات ) الهواتف - ٩الفئة 
, شواحن الهواتف المحمولة , بطاريات الهواتف المحمولة , واقيات شاشات الهواتف 

  فقط ٩المحمولة ,جميعها بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415028  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

  :يلالتسج إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة  -تكترونكس انترناشيونال للتجارة العامة ش ذ م م 
  وقائمة طبقا لقوانين دبى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, دبي , االمارات  ٣القصيص الصناعية  -مؤسسة دبي العقارية  - S8مستودع رقم 
  العربية المتحدة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اكسسوارات (كماليات ) الهواتف المحمولة , اغلفة (اجربة) الهواتف المحمولة  - ٩ئة الف
, شواحن الهواتف المحمولة , بطاريات الهواتف المحمولة , واقيات شاشات الهواتف 

  فقط ٩المحمولة ,جميعها بالفئة 
 

ذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده المسئوليه منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية  - سانديسك ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -فى والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٥٠٣٥كاليفورنيا  -ميلبيتاس  -سانديسك درايف  ٩٥١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مشغالت النسخ االحتياطي للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة الومضية الفارغة؛  - ٩الفئة 
 مشغالت ومضية لناقل تتابعي مشترك (يو اس بي) فارغ؛ علب ألجهزة تخزين

البيانات؛ مشغالت األقراص الحاسوبية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لتخزين البيانات؛ 
العتاد الحاسوبي؛ الذاكرات الحاسوبية؛ أجهزة الذاكرة الحاسوبية؛ عتاد الشبكات 

الحاسوبية؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحاسوب؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح 
يات الحاسوبية؛ كبالت البيانات؛ برمجيات ضغط البيانات؛ استرجاع البيانات؛ البرمج

تطبيقات األجهزة المحمولة القابلة للتنزيل؛ بطاقات الدارات اإللكترونية؛ الذاكرات 
اإللكترونية؛ برمجيات التشفير؛ مهايئات البطاقات الومضية؛ قارئات البطاقات 

ضية؛ الذاكرة الومضية؛ الومضية؛ بطاقات الذاكرة الومضية؛ مشغالت الذاكرة الوم
مشغالت القرص الصلب؛ رقائق الدارات المتكاملة؛ حامالت البيانات وأقراص التسجيل 

المغناطيسية؛ علب بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب 
الفيديو؛ أجهزة الذاكرة الومضية المحمولة؛ مشغالت الموسيقى المحمولة؛ كابالت التيار 

لكهربائي؛ بطاقات الذاكرة الرقمية اآلمنة؛ أجهزة الذاكرة شبه الموصولة؛ البرمجيات ا
لتشغيل وإدارة أجهزة تخزين البيانات؛ مشغالت الحالة الصلبة؛ المشغالت الومضية 
  ٩للناقل التتابعي المشترك (يو اس بي)؛ رقاقات الدارات المتكاملة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة روبوت احمد  صالح شاكر وشريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠٥شقة  -شارع ميدان الحجاز  ١٧٧

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩لوارده بالفئة رقم مكبرات الصوت ا - ٩الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418072  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كورياشركة مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، جمهورية كوريا ٧٢١ - ١٥٠سول  -جو  -داير ، يونجدونجبو - ، يواوى ١٢٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

تلفزيونات شاشات تلفزيون برنامج تشغيل للتلفزيونات برامج تطبيق كمبيوتر  - ٩الفئة 
للتلفزيونات الذكية وأجهزة الكمبيوتر واجهزة اإلشارات الرقمية  التلفزيون والبرامج

واألدوات السمعية والبصرية الكهربائية برامج تطبيقات الهواتف المحمولة وشاشات 
الكمبيوتر الشخصية وتطبيقات الكمبيوتر لألجهزة المنزلية ولشاشات السيارات والدوائر 

  دون غيرها. ٩بالفئة  المتكاملة؛ الدوائر المطبوعة. وجميعها تقع
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418859  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

مة طبقا لقوانين شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائ -نون ايه دي هولدينغز ليميتد 
  دولة االمارات العربية المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب. ٢، منطقة البوابة، المبنى ٣، الطابق ٤وحدة رقم 
  دبي، االمارات العربية المتحدة. ٥٠٦٥٢٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لبرمجيات الهواتف النقالة؛ برمجيات الحاسوب برمجيات الحاسوب؛ تطبيقات ا - ٩الفئة 
لالستخدام على األجهزة النقالة؛ برامج معالجة السداد؛ برامج معالجة السداد على 

االنترنت؛ برامج الحاسوب لمتابعة توصيل البضائع؛ برامج الحاسوب لمنصات التجارة 
قواعد البيانات  اإللكترونية؛ برامج قابلة للتنزيل؛ قواعد البيانات على االنترنت؛

اإللكترونية؛ حامالت البيانات المغناطيسية؛ معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب؛ 
برامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل؛ المنشورات اإللكترونية القابلة 

للتنزيل؛ برمجيات حاسوب لطلبات الطعام؛ تطبيق الهاتف النقال القابل للتنزيل لطلبات 
  .٠٩ام الواردة بالفئة رقم الطع

 

٣٤١٢١٢االشتراطات        :      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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419551  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -احمد عبدالعزيز محمد وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الشروق   - الحى الثانى  ١٢مربع  ٧٢عقار رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

٢التنازل عن رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419609  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر  -شركة موضوع ليميتد 
  العذراء البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نية.جزر العذراء البريطا –تورتوال  –رود تاون 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

تطبيق جوال لتوفير المعلومات عن األخبار واألحداث محليًا وعالميًا الواردة  - ٩الفئة 
  .٠٩في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419612  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين جزر  -ميتد شركة موضوع لي
  العذراء البريطانية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جزر العذراء البريطانية. –تورتوال  –رودتاون 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩تطبيق هاتف لحاسبة الحمل والوالدةالواردة في الفئة  - ٩الفئة 
 

ات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419730  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودية لالبحاث والنشر 
  ربية السعوديةلقوانين المملكة الع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربيه السعوديه - ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩تغطية تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج القابلة للتنزيل الواردة في الفئة  - ٩الفئة 
 

تخدامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باس
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419734  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا  -ش ذات مسئوليه محدودة  -الشركة السعودية االبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربيه السعوديه ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩تغطية تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج القابلة للتنزيل الواردة في الفئة  - ٩الفئة 
 

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

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0419735  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا  -ش ذات مسئوليه محدودة  -الشركة السعودية االبحاث والنشر 
  لقوانين المملكة العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ه السعوديهالمملكة العربي ٤٧٨ب  -ص  ١١٤١١الرياض 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩تغطية تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج القابلة للتنزيل الواردة في الفئة  - ٩الفئة 
 

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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420497  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -احمد طارق فاروق جودة على 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش سكة الوايلى العباسية الوايلى القاهرة ٥٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩المنتجات الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
 

التنازل عن الحروف باللغتين فى الوضع العادى  -منح حق خاص على االلوان       االشتراطات        :
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420887  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة اماراتيةشركة   -اكد للتجارة العامه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات العربية  -ديرة دبي  -الرقة  -ملك الشيخ بطى المكتوم  ١٧٠١-١٧٠٢-١٧٠٣
  المتحدة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجزاء  –أجهزة الكمبيوتر  –الهواتف الذكية  –الهواتف المحموله  –الجواالت   - ٩الفئة 
 –الكمبيوترات اللوحية (التابليت)  –الكمبيوترات المحموله ( الالب توب)  –بيوتر الكم

أداوات  –مصادر طاقة محموله (بطاريات قابلة إلعادة الشحن)  -الساعات الذكية 
أغطية للهواتف الذكية  - حقائب للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية  -الشحن (باور بانك) 

 –الشواحن  –أحزمة الهواتف الخليوية  -للهواتف الذكية أغطية  -واألجهزة اللوحية 
 -شواحن البطاريات الكهربائية  -موصالت األسالك  –أسالك كهربائية  –البطاريات 

  ) ٠٩بطاريات كهربائية والواردة 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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421175  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسه قابضه تأسست وقائمه طبقا جزر العذراء البريطانيه -اوغرام هولدينج انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، رود  ١٤٦تريدنت تراست كومباني (بى في اي ) ليمتد ، تريدنت تشامبرز ، ص.ب. 
  تاون ، تورتوال ، جزر العذراء البريطانية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم , أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية, أجهزة تسجيل أو ارسال أو  تحويل أو

نسخ الصوت أو الصور , حامالت بيانات مغناطيسية , أقراص تسجيل , ماكينات بيع 
آلية , وآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقود, آالت تسجيل النقد , آالت حاسبة , معدات 

نات , آجهزة اخماد النيران، وجميع المنتجات الواردة في وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيا
  .٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422525  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكيه ٩٨١٠٩تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الحاسوب القابلة للتنزيل النشاء وتوصيل المحتويات الرقمية والدعاية  - ٩الفئة 
للتنزيل وبالتحديد البرامج واالعالن عبر شبكات اتصال عالمية، برامج الحاسوب القابلة 

الحاصلة على تفضيالت المستخدم لتخصيص الموضوع وظهور المحتويات الرقمية 
والدعاية واالعالن، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل للتتبع والمراقبة وإعداد التقارير عن 

اتجاهات الدعاية واإلعالن والتسويق واألغراض الترويجية، برامج الحاسوب القابلة 
لتنزيل لتقييم وتحليل سلوك العمالء في مجال اإلعالن والتسويق، برامج الحاسوب ل

القابلة للتنزيل لشراء وسائط االعالم، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لغرض تطوير 
التكنولوجيا التي تركز على اإلعالن والبيانات واألدوات التحليلية، برامج الحاسوب 

سلوك العميل، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لتخصيص  القابلة للتنزيل بغرض تقييم
  دون غيرها ٩الموضوع وظهور المحتويات الرقمية والدعاية واالعالن. والواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٧٧٢٩٧مع 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 - 978 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422527  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ت المتحدة االمريكيهالواليا - ٩٨١٠٩واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الحاسوب القابلة للتنزيل النشاء وتوصيل المحتويات الرقمية والدعاية  - ٩الفئة 
واالعالن عبر شبكات اتصال عالمية، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل وبالتحديد البرامج 

وظهور المحتويات الرقمية الحاصلة على تفضيالت المستخدم لتخصيص الموضوع 
والدعاية واالعالن، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل للتتبع والمراقبة وإعداد التقارير عن 

اتجاهات الدعاية واإلعالن والتسويق واألغراض الترويجية، برامج الحاسوب القابلة 
سوب للتنزيل لتقييم وتحليل سلوك العمالء في مجال اإلعالن والتسويق، برامج الحا

القابلة للتنزيل لشراء وسائط االعالم، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لغرض تطوير 
التكنولوجيا التي تركز على اإلعالن والبيانات واألدوات التحليلية، برامج الحاسوب 

القابلة للتنزيل بغرض تقييم سلوك العميل، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لتخصيص 
دون  ٩ويات الرقمية والدعاية واالعالن. الواردة بالفئة رقم الموضوع وظهور المحت

  غيرها 
  

 

وغيرها ٧٥٦٨٥٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422971  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - M A Gللصناعات الهندسية ام ايه جى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ -  ١٦وحدة  -الدور الرابع  -  ٦برج  -سيتى ستارز اكتوبر 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الشاشات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423011  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى محمد عبد النبي غنيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد الرحمن حلوان القاهره١٤

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩االجهزه الكهربائيه الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

٤١٥٠٢٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -راطات        :      االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423171  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -عطار دوت كوم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -شارع مزرعة البط  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

منح حق خاص على  -االشتراطات        :      التنازل عن كلمة عطار فى الوضع العادى على حدة 
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 - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423234  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جلف دي تي اتش ال دي سي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جراند  -جورج تاون  -  ٣٠٩ص. ب  -بواسطة ميبلس كوربريت سيرفيسز ليمتد 
  جزر كايمان -كايمان 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات العلمية والمالحية  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات المرئية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس 

والراديو والتلفاز وأجهزة وأدوات تسجيل واستنساخ األصوات، وأجهزة وأدوات 
ج االتصاالت واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة لتسجيل البرام

التلفزيونية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو استقبال األصوات أو الصور 
أو المحتوى السمعي المرئي؛ أجهزة كهربائية وإلكترونية تستخدم في استقبال البث 

باألقمار الصناعية أو البث األرضي أو البث السلكي؛ أجهزة تلفاز؛ شاشات العرض 
العرض السينمائي المنزلي؛ أجهزة حاسوب؛ حواسيب البلوري السائل والبالزما؛ نظم 

شخصية لوحية؛ مكبرات؛ مكبرات الصوت؛ أجهزة الراديو؛ األجهزة السمعية و/أو 
األجهزة السمعية المرئية الالسلكية؛ األجهزة السمعية و/أو األجهزة السمعية المرئية 

لعاب؛ وسائل التحكم المحمولة؛ وسائل التحكم عن بعد؛ وسائل التحكم المستخدمة في األ
في األلعاب الالسلكية؛ لوحات المفاتيح الالسلكية؛ مستقبالت التلفاز بما في ذلك جهاز 
فك الشفرة وأجهزة االستقبال؛ أجهزة االستقبال الرقمية؛ أجهزة االستقبال عالية الدقة؛ 
 مسجالت الفيديو الشخصية؛ أجهزة االستقبال التي تستخدم في فك شفرة واستقبال بث

األقمار الصناعية والبث األرضي والسلكي؛ أجهزة لفك شفرة اإلشارات المشفرة مثل 
أجهزة االستقبال المستخدمة لالستقبال التلفزيوني؛ أجهزة مزودة بأجهزة استقبال تشتمل 
على جهاز فك شفرة ودليل عرض تفاعلي؛ أجهزة مزودة بأجهزة استقبال تشتمل على 

مج التلفزيونية واإلذاعية؛ أجهزة مزودة بأجهزة استقبال جهاز لفك الشفرة ومسجل للبرا
تشتمل على جهاز فك شفرة ومسجل مبرمج لنقل تسجيالت مخزنة للتخزين وأيضا 

حذف التسجيالت األقدم؛ أطباق األقمار الصناعية؛ برمجيات الحاسوب للمساعدة في 
تصاالت؛ الهواتف؛ البحث في البيانات؛ برامج مشفرة للحواسيب ولمعالجة البيانات واال

الهواتف النقالة؛ المساعدات الشخصية الرقمية؛ الهواتف ومودمات الراديو؛ أجهزة 
كهربائية وإلكترونية تستخدم في استقبال بث األقمار الصناعية والبث األرضي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

والسلكي؛ مستقبالت التلفاز بما في ذلك أجهزة فك الشفرة؛ أجهزة استقبال لالستخدام في 
استقبال بث األقمار الصناعية والبث السلكي واألرضي وخط المشترك فك الشفرة و

الرقمي واإلنترنت وأنواع البث اإللكتروني األخرى؛ أجهزة فك شفرة اإلشارات 
المشفرة؛ برامج تلفزيونية وإذاعية مسجلة؛ برامج مسجلة للبث أو لإلرسال اآلخر على 

لشخصية الرقمية وأجهزة الحاسوب؛ التلفاز واإلذاعة والهواتف النقالة والمساعدات ا
تسجيالت للفيديو؛ الحواسيب؛ معدات وأجهزة وأدوات الحاسوب التي تستخدم جميعاً 

لنقل وعرض واستقبال وتخزين وبحث المعلومات اإللكترونية ؛ برامج حاسوب؛ برامج 
حاسوب قابلة للتنزيل؛ ألعاب حاسوب إلكترونية؛ ألعاب حاسوب إلكترونية تفاعلية؛ 

مجيات حاسوب؛ برمجيات حاسوب وأجهزة اتصاالت تساعد في االتصال بقواعد بر
البيانات واإلنترنت؛ برمجيات الحاسوب التي يتم تقديمها من االنترنت؛ معدات إنهاء 
الشبكة؛ برمجيات وبرامج الحاسوب للتوزيع على واالستخدام بواسطة مشاهدي قناة 

ات؛ برامج الحاسوب للتلفاز التفاعلي تلفزيونية رقمية لعرض وشراء السلع والخدم
ولأللعاب التفاعلية؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل؛ ألعاب حاسوب؛ ألعاب فيديو 
حاسوبية؛ شاشات فيديو؛ أجهزة عرض فيديوية؛ أشرطة وأقراص وأسالك، جميعها 
ممغنطة؛ شرائط كاسيت وخرطوشات، جميعها مهيأة لالستخدام مع األشرطة سابقة 

ر؛ أشرطة فيديو وأشرطة وخرطوشات فارغة ومسجلة من قبل؛ أقراص مدمجة؛ الذك
أقراص رقمية فيديوية؛ أقراص تتم قراءتها بالليزر لتسجيل األصوات أو الفيديو؛ 

خرطوشات ذاكرة القراءة فقط واسطوانات مدمجة وبطاقات وأقراص وبطاقات الدارات 
ا مسجل عليها ألعاب فيديو حاسوبية المتكاملة وحامالت ذاكرة وأوساط التسجيل جميعه

من قبل؛ الموسيقى واألصوات والفيديو والصور والنصوص والمعلومات التي يتم 
توفيرها عبر شبكة اتصاالت وعن طريق اإلرسال المباشر وبواسطة اإلنترنت أو 

غيرها من شبكات االتصاالت أو الشبكات اإللكترونية األخرى؛ تسجيالت صوتية و/أو 
اعلية؛ تسجيالت موسيقية و/أو فيديوية و/أو صوتية و/أو سمعية (قابلة للتنزيل) سمعية تف

التي يتم تقديمها من مواقع اإلنترنت المختصة بـام بي ثري؛ مشغالت ـام بي ثري؛ 
قارئات ـام بي ثري، مسجالت و/أو مشغالت الملفات السمعية و/أو الفيديوية؛ مسجالت 

أو الفيديوية المحمولة؛ نغمات رنين الهواتف (قابلة و/أو مشغالت الملفات السمعية و/
للتنزيل)؛ أجهزة وأدوات الستقبال البث اإلذاعي والتلفزيوني بما في ذلك استقبال البث 

السلكي والرقمي والبث عبر القمر الصناعي؛ البطاقات الذكية؛ بطاقات االئتمان؛ 
كهربائية؛ أدوات وأجهزة بطاقات الوالء؛ أجهزة وأدوات االتصاالت؛ أدوات وأجهزة 

إلكترونية؛ أدوات وأجهزة نسخ األفالم؛ أدوات وأجهزة كهربائية تحمل باليد؛ أدوات 
وأجهزة إلكترونية تحمل باليد؛ ألعاب تعليمية أو ألعاب تسلية تفاعلية؛ هواتف نقالة؛ 

 أجهزة ومعدات الهواتف؛ أجهزة استقبال التدفق الحي؛ أجهزة تدفق الوسائط الرقمية؛
أجهزة تدفق الفيديو؛ أجهزة تدفق الوسائط؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب لتدفق المحتوى 

  ٩عبر اإلنترنت. الواردة بالفئة رقم 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى OSNاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423394  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -) قطاع ه المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة  ١٨ - ١٦القطع ارقام ( 
  الشرقىة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩بطاريات السيارات بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423396  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -) قطاع ه المنطقة الصناعية االولى بمدينة الصالحية الجديدة  ١٨ - ١٦القطع ارقام ( 
  الشرقىة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩بطاريات السيارات بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423397  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل بإسم طال
  

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) قطاع ه محافظة  ١٨ - ١٦المنطقة الصناعية االولي الطع ارقام (  -الصالحية الجديدة 
  الشرقىة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩بالفئة بطاريات السيارات  - ٩الفئة 
 

٧٦٦٧٨العالمة مرتبطة بالعالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كل على حدى 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد -ما ليلينج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - / اف ، بلوك بي ، فويياجو ، زهينهوا رود ، فوتيان ديستركت ، شينزهين ٩روم دي ، 
  الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

كبائن لمكبرات الصوت . مكبرات صوت . اغشية صوتيه . ميكروفونات .  - ٩الفئة 
لصوت . سماعات ابواق للمكبرات الصوتيه . مستقبالت سمعيه وبصريه . اجهزة نقل ا

  ٩االذن . سماعات الرأس . مشغالت وسائط محمولة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 978 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423799  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات -شركة ماستريد ليمتد_ شركة محدودة مؤسسة فى عجمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان


