
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0302966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/05/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة فرنسية -شركة ليسافر اية كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  - 10554 -ري اتينى مارسيل  14

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تسميد للنباتات ، اسمدة للنباتات ، متخلفات وحده التقطير بعد  - 4فئة ال

 دون غيرها 4عملية التقطير ، لالستخدام للنباتات ) سماد ( والواردة بالفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

2 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0407964 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد ابراهيم عبد الله الصباغ وشركائة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -شارع البنك  -الدور االرضي  4سيتي ستارز عمارة رقم  111عمارات 

 القاهرة

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 4بالفئة  اضافات االعالف - 4الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413761 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اركروما اي بي ام بي اتش _ شركة ذات مسؤولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريناتش ، سويسرا 1404 44نيوهوفتراس 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4المنتجات الكيماوية ألغراض الصناعية الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

445451االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423680 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  - 44شقة  -ش الحجاز  451

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

البحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي الكيماويات المستخدمة في الصناعة و - 4الفئة 

وكذلك في الزراعة والبستة وزراعة الغابات ، راتنجات اصطناعية غير معالجة 

وبالستيك غير معالج ، اسمدة ، مركبات اخماد النيران ، مستحضرات سقي ولحام 

في المعادن ، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية ، مواد دباغة ، مواد اللصق المستخدمة 

 4الصناعة وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

599154مع 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0329842 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/02/03 

 :التسجيل بإسم طال
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ايهاب مسعد يوسف محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -مدينة الصالحية  -  464قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثانية  -الصالحية الجديدة 

 الشرقية

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 4دهانات وبويات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

ات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراط
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404472 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصانع الدهانات الوطنية)دهانات ناشيونال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج-المنطقة الصناعية ب  44554بلوك  44-9-8مدنية العبور قطعة 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4الدهانات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

 التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0421780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد حسن عبد العزيز الفقي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز بسيون  -بملك/ احمد حسن عبد العزيز  -محلة اللبن 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الدهانات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة ايطالي -انفير اس. بيه. ايه. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بولونيا ، ايطاليا 15448،  450فيا دي كورتيسيال ، 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

طالءات على شكل مسحوق مصممة بحيث تستخدم في المشاريع المعمارية أو  - 4الفئة 

 4منتجات البناء أو التطبيقات الخارجية والداخلية. 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -زيوركيم للدهانات  ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه برج العرب الجديده  -المنطقه الصناعيه الثانيه  - 41بلوك  4القطعه رقم 

 االسكندريه

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الدهانات بجميع انواعها وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0276481 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/07/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تابعة  مساهمة مصرية -شركة طنطا للزيوت والصابون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم ثان  طنطا -ش الشهيد مصطفى ابو زهرة  40

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 . 4منظف سائل لليدين الوارد بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

417799العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0353409 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/07/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة  -شركة ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل )ماش بريمير( 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش ابو القاسم المهدى من ش احمد بن حنبل  9بلوك 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361488 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية --شركة راية القابضة لالستثمارات المالية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة --مدينة السادس من اكتوبر  --المحور المركزى  -خلف مستشفى دار الفؤاد  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الكريمات والصبغه والبودره 4ئة رقم جميع منتجات الف - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسيةفردى مصرى  -محمد محمود محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة   -ميت عقبه  -ش عبد الفتاح الشريف  44

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4زيت شعر كريم شعر مستحضرات التجميل التجميل بالفئة   - 4الفئة 
 

ذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنما -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى -دعاء حسن حسن جاويش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره-الزمالك-ش صالح الدين 8

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4لبشره و الجسم بالفئةمنتجات العنايه با - 4الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

15 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409265 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فردى مصرية الجنسية -دعاء حسن حسن جاويش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الزمالك  -ش صالح الدين  8

 3 : المةــــــت العاـــفئ
 

 4منتجات العنايه بالبشره و الجسم بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0410659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ابو رجيلة جروب ايجيبت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الثالث  -المنطقة الصناعية شمال طريق  القطامية العين السخنة  080قطعة رقم 

 القاهرة -

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل  -مستحضرات العناية بالبشرة والجسم  -شاور  -شامبو  - 4الفئة 

 4الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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19 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412361 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد محمود محمد محمود فهمي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -بملك / منصور محمد السيد عجيل  -ش سكه سندبسط  -زفتى 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

جميع انواع الصابون و المنظفات و مستحضرات التجميل الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 

4 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412521 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -عبد الغفار رضا عبد الغفار يونس وشريكية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة المنوفية -المنطقة الصناعية  -المرحلة الثانية  06القطعة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4الفئة رقم مستحضرات التجميل والعطور الواردة ب - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة محمد احمد على وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش  طه ابو حشيش  4

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل والعطور مستحضرات التنظيف والمنظفات الصناعيه  - 4الفئة 

 4والصابون وجميع منتحات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية فرد -احمد محمد مازن السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حى  -ش طارق بن زياد توريل الجديده ملك / حسنين حامد محمود ثان المنصوره  4

 شرق الدقهليه

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 4الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416083 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -شركة البايا لصناعة المنتجات الطبيعية ومواد التجميل والتجارة المساهمه 

 قائمة طبقا لقوانين تركيامساهمه تأسست و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رقم الشقة  4زقاق اكباتى رزيدنس يشيل العمارة ج الطابق  4600صنايعى محلة سى ، 

 اسن يورت / إسطنبول 454: 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل وأدوات الزينة غير طبية، منظفات أسنان غير طبية،  - 4الفئة 

 .4عطور وزيوت عطرية الواردة في الفئة 
 

4659001العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416720 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن - محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجماليه  -شارع بورسعيد  114

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -يل حسين يوسف حسان نب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية ملك محمود حسين يوسف -شبرا الخيمة ثان 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ديويى)شانغهاي( كوزميتيكس ليمتد. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريكت ، شانغهاي ، الصين، جيادينغ ديست 099، يونغو رود  6، نمبر  4456ار ام 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل ، مستحضرات للعناية بالبشرة ، مستحضرات تجميل  - 4الفئة 

الوجه ، مستحضرات لتنظيف الشعر وتنظيفه ورعايته وتكييفه ، صابون ، مواد عطرية 

 فئات اخرىوال ترد ضمن  4، زيوت عطرية وجميع هذه المنتجات واردة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركه كان لصناعه وتعبئة العلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديده  -شارع السباق  99

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

على  funnyالتنازل عن فانى  - 414956العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عالء الدين طه زكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقى  -احمد رشاد  -ش حسين  9

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423529 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دي  -قوانغتشو كيكسين كوزمتكس كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشا  -فينغزى ايست روود  - 456نمبر  - 4بيلدينج  - 0054اى  - 4454اكس 

 الصين -قوانغدونغ  -قوانغتشو   -ديسركت 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

كريمات  -ملمع الشفاه  -اقالم الحاجبين  -احمر الشفاه  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

اقنعه الجمال  -اقالم التجميل  -طالء االظافر  -المسكره  -مسحوق الماكياج  -التجميل 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 4وجميع هذه المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0423531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دي  -قوانغتشو كيكسين كوزمتكس كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نانشا  -فينغزى ايست روود  - 456نمبر  - 4بيلدينج  - 0054اى  - 4454اكس 

 الصين -قوانغدونغ   -قوانغتشو   -سركت دي

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

كريمات  -ملمع الشفاه  -اقالم الحاجبين  -احمر الشفاه  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

اقنعة الجمال  -اقالم التجميل  -طالء االظافر  -المسكرة  -مسحوق المكياج  -التجميل 

 وال ترد ضمن فئات اخرى 4بالفئه وجميع هذه المنتجات الوارده 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423640 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -عبد الناصر عبد المنعم احمد عبد الفتاح وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيرة -مركز حوش عيسي  -قة الصناعية بالطرانة أ( المنط 440القطعة رقم )

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا الفواحات بانواعها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

تعهد مالك العالمة بعد استخدامها على الفواحات بانواعها -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0423684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  451

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس مستحضرات قصر االقمشة  - 4الفئة 

 -زيوت عطرية  -عطور  -صابون  -مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط 

منظفات اسنان وكافة المنتجات الواردة  -غسول )لوشن( للشعر  -مستحضرات تجميل 

 4بالفئة رقم 
 

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

599155العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424475 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 -معجون اسنان  -صابون  -معجون حالقة  -مستحضرات تجميل  -عطور  - 4الفئة 

 دون غيرها من الفئات 4حنه وجميع منتجات الفئة  -منظفات صناعية 
 

ة مع العالة العالمة مرتبط -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 

وغيرها 954417
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -فلور دور لتصنيع العطور والزيوت الطبيعية  وفوارغها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحر االحمر -الغردقة  -الدهار  -ش باتا  -ين عمارة نقابة المحام

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -الدور التالت  -ش السودان  451

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

------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 - 979 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -ستاي جرين للمستحضرات التجميلية المتطورة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع المدينه  -( 6عقار رقم ) -الدور الثامن علوي  -( 854الوحده الصناعيه رقم)

 االسكندريه -الدخيله  -مجمع الصناعات الصغيره  -العجمي البيطاش 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارد بالفئه  - 4الفئة 
 

---------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 - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425260 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عالء الدين طه زكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -احمد رشاد  -ش حسين  9

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0425368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ام ان جي لتصنيع المنظفات والمواد الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شمال طريق  -ارض المنطقة الصناعية  -منطقة الصناعات الصغيرة  - 144قطعة 

 القاهرة -اول  -القاهرة الجديدة   -التجمع الثالث  -العين السخنة  -القطامية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425647 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية تألفت فى ديالوير -موليف كومباني بال -كولجيت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 45544بارك افينو ، نيويورك ، نيويورك  455

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات العناية الشخصية وتحديدا: مستحضرات تنظيف الجسم والبشرة غير  - 4الفئة 

ية؛ منتجات العناية الشخصية وتحديدا: مستحضرات تنظيف البشرة والجسم؛ ألواح الدوائ

الصابون الصلبة؛ صابون اليدين السائل؛ جل وكريمات االغتسال؛ غسول الجسم؛ 

مستحضرات للعناية بالشعر؛ مزيالت الروائح الكريهة ومضادات التعرق وبخاخات 

لبشرة واللوشن والكريمات؛ تحت اإلبط لالستخدام الشخصي؛ مرطبات الجسم وا

مسحوق التالك؛ مستحضرات الحالقة؛ مستحضرات التجميل لتسمير البشرة بفعل أشعة 

الشمس والمستحضرات لحماية البشرة من آثار أشعة الشمس؛ المناديل المشبعة بمحلول 

 دون غيرها 4تنظيف الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 94504العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زد دي ، المملكة المتحدة 1  64انجلترا سي اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون ، منظفات ، مستحضرات قاصرة )مزيالت الوان( ومستحضرات  - 4الفئة 

التنظيف ، عطور وكولونيا وكولونيا بعد الحالقة والكولونيا ، زيوت عطرية ، مزيالت 

الرأس والشعر ، شامبو روائح كريهة ومضادات للعرق ، مستحضرات العناية بفروة 

ومنعم الشعر ، ملونات الشعر ، منتجات تصفيف الشعر ، معجون االسنان ، غسوالت 

فم ليست لغايات طبية ، مستحضرات للعناية بالفم واالسنان ، مستحضرات تواليت غير 

طبية ، مستحضرات االستحمام وحمام الدش ، مستحضرات العناية بالبشرة ، الزيوت 

والت )لوشن( الخاصة بالبشرة ، مستحضرات الحالقة ، مستحضرات والكريمات وغس

قبل وبعد الحالقة ، مستحضرات ازالة الشعر ، مستحضرات السمرار البشرة بالتعرض 

للشمس ومستحضرات الوقاية من اشعة الشمس ، مستحضرات تجميل ، مستحضرات 

ناية بالشفاة ، المكياج ومستحضرات ازالة المكياج ، هالم بترول ، مستحضرات الع

مسحوق التالك ، غزل قطنى واعواد قطن ، حشيات تستخدم فى التزيين ومناديل 

ومناديل مبللة ، حشيات تستخدم فى التزيين ومناديل ومناديل مبللة مشبعة او شبة 

 4مرطبة ، ماسكات التجميل ، مواد ازالة البقع من الوجة بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  4946مرتبطة مع العالمة رقم العالمة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426334 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -شركة يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -زد دى  1 64سى اتش  -انجلترا  -ت ساناليت ويرال مرسيسد بور

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون لتفتيح المنسوجات؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ شامبو  - 4الفئة 

ومنعم الشعر؛ ملونات للشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ كولونيا؛ مناديل وحشوات 

مشبعة أو مشربة بمنظفات شخصية أو غسوالت )لوشن( تجميلية؛ ومناديل مبلله 

غسوالت الفاكهة والخضروات؛ منظفات؛ مطهرات الغسيل؛ مستحضرات ومواد 

تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات تنعيم األقمشة ،منعمات لألقمشة؛ 

مستحضرات قصر األقمشة؛ مستحضرات ألغراض غسل الصحون؛ مستحضرات 

؛ مستحضرات لغسل المالبس والمنسوجات باليد؛ نشا الغسيل؛ مناديل مبلله إزالة البقع

مشبعة بمستحضرات ومواد للتنظيف والصقل؛ معطرات للهواء؛ وسائل إلزالة الروائح 

 4الكريهة من الهواء. بالفئة 
 

وغيرها 994945العالمة 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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة فردية -مجموعة اهل السراء للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية -خميس مشيط  - 4444ص ب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 .4حضرات تجميل؛ منظفات أسنان وجميع المنتجات في الفئة مست - 4الفئة 
 

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

الموضحة بالعالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426342 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة نارافا لمستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -شبين الكوم  -شارع المأمون من شارع طلعت حرب  40الدور الرابع عقار 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426518 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -محمد حسين حجازي  وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  - 45شقه  -شارع محمود بسيوني  48

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل والمنظفات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426642 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -حي الملتقي العربي، مساكن شيراتون  84

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426654 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية أوهايو -مالكو برودكتس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 11454فيرفيو افينيو باربرتون ، اوهايو  464

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ومكيفات وغسوالت؛ منظفات مستحضرات تنظيف المركبات وملمعات وشمع  - 4الفئة 

الزجاج؛ ضمادات اإلطارات المطاطية؛ مستحضرات إزالة الشحوم الستخدام 

المركبات؛ ضمادات مطاطية وبالستيكية وجلد؛ واقيات ومنظفات الجلد والبالستيك 

لمقاعد المركبات وسطحها الداخلي؛ شامبو للمركبات من الداخل والسجاد والتنجيد؛ 

 4ربراتير)المازج(؛ مستحضرات تنظيف علبة المرافق. بالفئة مستحضرات تنظيف الكا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة متحدة كوريه فائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهوريه  -اموريباسيفيك كوربوريشن 

 كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو ، سيول ، جمهوريه كوريا الجنوبيه -دايرو ، يونجسان  -، هانجانج  455

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد سحج مرنة )أو مواد سنفرة مرنة(; بخور; شامبو; مستحضرات تنظيف;  - 4الفئة 

اية بالبشرة; قاصر للغسيل والكي; ملصقات فنية لألظافر; مستحضرات تجميل للعن

ظالل العيون; مستحضرات تجميل للحيوانات; زيوت عطرية; منظفات أسنان; عطور; 

عطور; صابون للتجميل; أقنعة تجميلية; مستحضرات تجميل; ملمع للغسيل والكي; 

أظافر مستعارة; مستحضرات تعطير الجو; مستحضرات صقل وجميع هذة المنتجات 

 4واردة بالفئة 
 

وغيرها 4944790العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427713 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ويسكونسن -اس . سي جونسون اند صن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية 4446 - 04154هوى ستريت راسين ، ويسكونسن 4040

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

عطور للغرف او للجو ، زيوت عطريه للجو ، مستحضرات تعطير الهواء ،  - 4الفئة 

 4مزيجات من اوراق الورد المجففة المعطرة ، بخور بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -كريم عبد العال عبد النبي مرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -كفر حجازي بملك / كريم عبد العال عبد النبي مرسي  -ش . جامع سعد بن معاذ 

 الغربية -لمحلة الكبري  مركز ا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

التنازل عن كل مقطع على حدى -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0428024 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كان لصناعة وتعبئة العلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع السباق  99

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (4ق نباتات الزينة الواردة بالفئة )ملمع الورا - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -كة ماستريد ليمتد شر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

53 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428298 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0428299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات الع

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428315 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428316 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كة محدودة مؤسسة فى عجمانشر -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 



جارة الداخليةجهاز تنمية الت  
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413555 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -أمال صالح طه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -م كرداسه  -ش مسجد الشاعر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الفحم الوارد بالفئه  - 1الفئة 
 

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

عن البيان التجارى على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413869 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة لوب ماستر للزيوت المتخصصة 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهره-المعادي  -المعراج العلوي  - 4مجاوره  4411 -الدور الثالث 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الزيوت و الشحوم الوارد بالفئة  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0421319 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

اكسون موبيل اويل كوربوريشن شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين 

 الواليات المتحدة -نيو جيرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

_ الواليات  4498 - 10549الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 0909

 المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1مواد تشحيم السيارات الكهربائيه الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

وغيرها 415900االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل اويل كوربوريشن

 الواليات المتحدة -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 _ الواليات 4498 - 10549الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج _ تكساس 0909

 المتحدة االمريكية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1مواد تشحيم السيارات الكهربائيه الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

وغيرها 415900االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0221560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2008/09/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ميرك كى جى أيه أيه شركة تضامن تألفت وفقا لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، دار مشتات ، المانيا 61494، 405فرانكفورتر أس تى آر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

لغايات طبية ، مواد  –مستحضرات صيدلية وبيطرية ، مستحضرات صحية - 0الفئة 

حمية معدة لالستعمال الطبى وأغذية للرضع واألطفال ، لصقات ومواد ضماد مواد 

حشو األسنان وشمع طب األسنان ، مطهرات مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات 

 دون غيرها. 0الضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب والواردة بالفئة 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/11/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -ايجى كيور لالمداد الطبى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -مركز بنى عبيد  -قريه ديرب الخضر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدوية بالفئة  - 0الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382614 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -ابوت البور اتوريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ،الواليات المتحدة االمريكية.65561ابوت بارك رود ، ابوت بارك، ايلينوى  455

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

أغذية ومواد حمية معدة لألستخدام الطبي، تحديدا، بديل الحليب المجفف المعد  - 0الفئة 

ضع لالستخدام الطبي للدعم الغذائي الضطرابات االيض ؛ غذاء بديل عن اللبن للر

وغذاء للرضع، المكمالت الغذائية واغذية للبشر للدعم الغذائي الضطرابات االيض. 

 دون غيرها 0الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386185 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة ذات مسئولية محدود -ريزيركشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الدور الثانى  - 44شقة  -شارع الملك فيصل  441

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة رقم  - 0الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0395559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المملكة العربية السعودية -مجموعة اهل السراء للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة العربية  -شارع االمير عبد اللة  -حى شباعة  -خميس مشيط  - 4444ص ب 

 السعودية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنيه وبيطريه ومستحضرات صحيه لغايات طبيه مواد  - 0الفئة 

واغذيه حميه معده لألستعمال الطبى او البيطرى ةاغذيه للرضع واالطفال مكمالت 

للحميه الغذائيه لألنسان والحيوان لصقات ومواد ضماده مواد حشو االسنان وشمع طب 

اده الحشرات والحيوانات الضاره مبيدات فطريات االسنان مطهرات مستحضات ألب

 0ومبيدلت اغشاب وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

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

904096
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 4199 -94445وان أمجين سنتر درايف ثاوزند اوكس ، كاليفورنيا  

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المستحضرات الصيدالنية بالفئة  - 0الفئة 
 

457194العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ناعات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين الصفا للص

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان  c4بالمنطقه  الصناعيه   ivdالقطعه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المبيدات الحشرية الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401538 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج  -المنطقة الصناعية الرابعة  46بلوك  44-44-44-45-45-9-8-1قطعة رقم

 االسكندرية  -العرب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الحفاضات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها على منتج الحفاضات فقط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

71 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طارق محمد حجازي عبد المطلب حجازي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -مركز طلخا   -البر الشرقي بملك/ يوسف المحمدي عالم  -نبروه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ب الطبية الواردة الواردة بالفئة االعشا - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411867 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الفئه جميع المنتجات الواردة ب - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -نصر مدينه  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414286 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 94445رو مارك بلوش  46 - 41

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية، البيطرية والصحية؛ المواد الغذائية التي يتم تكييفها  - 0الفئة 

لالستخدام الطبي، غذاء األطفال؛ اللصقات، مواد الضمادات؛ موادسد األسنان 

لمطهرات؛مستحضرات تدمير الدويبة؛ مبيدات الفطريات، مبيدات والطبعات السنية، ا

 .50األعشاب الواردة في الفئة 
 

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

401579العالمة مرتبطة مع العالمة  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

77 

 

 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0414347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة بايو فارما للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مدينه السادات  -محور خدمات الحى الثانى  48 - 1مكتب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدويه البيطريه فقط الواردة بالفئة رقم   - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين -ال تي دي  -نايس جروب كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شانجشوينان, ليشوي سيتي , زهيجيانج بروفينس , بيبول , ز ريبابليك اوف شينا 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

جليسرين ألغراض عالجية؛ مطهرات ألغراض النظافة الشخصية؛  - 0الفئة 

ريا؛ مطهرات؛ مبيدات الجراثيم؛ صابون مضاد للبكتريا؛ غسوالت اليد المضادة للبكت

صابون مطهر؛ صابون معالج طبيًا؛ شامبوهات معالجة طبيًا؛ ملطفات شعر معالجة 

طبيًا؛ معجون أسنان معالج طبيًا؛ مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة؛ غسوالت 

الفم ألغراض طبية؛ مضادات الحكة السائلة؛ طعام لألطفال؛ مكمالت غذائية؛ 

لروائح الكريهة، ليست لإلنسان أو مستحضرات تنقية الهواء؛ منقيات؛ مزيالت ا

للحيوان؛ مستحضرات كيميائية لمعالجة العفن الفطري؛ مطهرات للمراحيض 

الكيميائية؛ مزيالت الروائح الكريهة للمالبس واألقمشة؛ مستحضرات إزالة الروائح 

الكريهة من الهواء؛ غسوالت الحيوانات ]مبيدات حشرات[؛ ورق صائد الحشرات؛ 

مستحضرات مضادة للعثة؛ طاردات الحشرات؛ بخور طارد  مبيدات حشرية؛

للحشرات؛ مبيدات فطرية؛ حفاضات األطفال؛ سراويل تحتية حفاضات لألطفال؛ مواد 

 .50الصقة ألطقم األسنان؛ حفاضات للحيوانات األليفة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416403 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -اوتومان للتجارة والتصنيع  رويال لالعشاب الطبية الطبيعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شبرامنت  -زاوية ابو مسلم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االعشاب الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416416 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دوله  -نايس جروب كو .، ال تي دي. 

 الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شانجشوينان ، ليشوي سيتي ، زهيجيانج بروفينس ، بيبول , ز ريبابليك اوف شينا 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

جليسرين ألغراض عالجية؛ مطهرات ألغراض النظافة الشخصية؛  - 0الفئة 

ة للبكتريا؛ مطهرات؛ مبيدات الجراثيم؛ صابون مضاد للبكتريا؛ غسوالت اليد المضاد

صابون مطهر؛ صابون معالج طبيًا؛ شامبوهات معالجة طبيًا؛ ملطفات شعر معالجة 

طبيًا؛ معجون أسنان معالج طبيًا؛ مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة؛ غسوالت 

الفم ألغراض طبية؛ مضادات الحكة السائلة؛ طعام لألطفال؛ مكمالت غذائية؛ 

زيالت الروائح الكريهة، ليست لإلنسان أو مستحضرات تنقية الهواء؛ منقيات؛ م

للحيوان؛ مستحضرات كيميائية لمعالجة العفن الفطري؛ مطهرات للمراحيض 

الكيميائية؛ مزيالت الروائح الكريهة للمالبس واألقمشة؛ مستحضرات إزالة الروائح 

الكريهة من الهواء؛ غسوالت الحيوانات ]مبيدات حشرات[؛ ورق صائد الحشرات؛ 

حشرية؛ مستحضرات مضادة للعثة؛ طاردات الحشرات؛ بخور طارد  مبيدات

للحشرات؛ مبيدات فطرية؛ حفاضات األطفال؛ سراويل تحتية حفاضات لألطفال؛ مواد 

 .50الصقة ألطقم األسنان؛ حفاضات للحيوانات األليفة في الفئة 
 

544014العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416417 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دوله الصين -نايس جروب كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 س ، بيبول , ز ريبابليك اوف شيناشانجشوينان ، ليشوي سيتي ، زهيجيانج بروفين 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

جليسرين ألغراض عالجية؛ مطهرات ألغراض النظافة الشخصية؛  - 0الفئة 

مطهرات؛ مبيدات الجراثيم؛ صابون مضاد للبكتريا؛ غسوالت اليد المضادة للبكتريا؛ 

ملطفات شعر معالجة صابون مطهر؛ صابون معالج طبيًا؛ شامبوهات معالجة طبيًا؛ 

طبيًا؛ معجون أسنان معالج طبيًا؛ مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة؛ غسوالت 

الفم ألغراض طبية؛ مضادات الحكة السائلة؛ طعام لألطفال؛ مكمالت غذائية؛ 

مستحضرات تنقية الهواء؛ منقيات؛ مزيالت الروائح الكريهة، ليست لإلنسان أو 

لمعالجة العفن الفطري؛ مطهرات للمراحيض للحيوان؛ مستحضرات كيميائية 

الكيميائية؛ مزيالت الروائح الكريهة للمالبس واألقمشة؛ مستحضرات إزالة الروائح 

الكريهة من الهواء؛ غسوالت الحيوانات ]مبيدات حشرات[؛ ورق صائد الحشرات؛ 

مبيدات حشرية؛ مستحضرات مضادة للعثة؛ طاردات الحشرات؛ بخور طارد 

بيدات فطرية؛ حفاضات األطفال؛ سراويل تحتية حفاضات لألطفال؛ مواد للحشرات؛ م

 .50الصقة ألطقم األسنان؛ حفاضات للحيوانات األليفة في الفئة 
 

544014العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التنازل عن النسر  -االشتراطات        :      
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    0/  4/  4قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

919464
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    0/  4/  4قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -ات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    0/  4/  4قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    0/  4/  4قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

540164
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الدولية انترناشيونال للطباعة والمنتجات الصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - A1المنطقة الصناعية الثالثة    0/  4/  4قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0حفاضات اطفال الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419454 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -حدائق حلوان  -برج  النور  40الثانى بعد االرضى العقار رقم  الدور 4شقة رقم 

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدويه الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حدائق حلوان -برج  النور  40الدور الثانى بعد االرضى العقار رقم  4شقة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدويه الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

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

491565مع العالمة رقم 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -حدائق حلوان  -برج  النور  40الدور الثانى بعد االرضى العقار رقم  4شقة رقم 

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0االدويه الوارده بالفئة  - 0الفئة 
 

491565العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -ابراهيم محمد حسين السواح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة  -ر  برج النو 40بالعقار   -الدور الثانى  4شقه رقم  -كورني حدايق حلوان 

 مصر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيوكون بيولوجيكس انديا ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -فيز  -الكترونيك سيتي  -سيميكون بارك  - 4 -تاور  -جراوند فلور  -بيوكون هاوس 

 الهند - 065455 -كارناتاكا  -بنجالورو  -هوسور رود  -الثاني 

 5 : المةــــــات العـــئف
 

المستحضرات الصحية لغايات  -المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية  - 0الفئة 

 -طبية مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال 

سنان مواد حشو اال -لصقات ومواد ضماد  -مكمالت للحمية الغذائية للبشر والحيوانات 

 -مستحضرات البادة الحضرات والحيوانات الضارة  -مطهرات  -وشمع طب االسنان 

 0مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423268 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليمتد بيوكون بيولوجيكس انديا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -فيز  -الكترونيك سيتي  -سيميكون بارك  - 4 -تاور  -جراوند فلور  -بيوكون هاوس 

 الهند - 065455 -كارناتاكا  -بنجالورو  -هوسور رود  -الثاني 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

لمستحضرات الصحية لغايات ا -المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية  - 0الفئة 

 -طبية مواد واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال 

مواد حشو االسنان  -لصقات ومواد ضماد  -مكمالت للحمية الغذائية للبشر والحيوانات 

 -مستحضرات البادة الحضرات والحيوانات الضارة  -مطهرات  -وشمع طب االسنان 

 0ت فطريات ومبيدات اعشاب الواردة بالفئة مبيدا
 

594900االشتراطات        :      العالمة مربطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423686 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  451

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد حمية  -مستحضرات لغايات طبية  -مستحضرات صيدالنية وبيطرية  - 0الفئة 

لصقات ومواد حشو االسنان وشمع  -معدة لالستعمال الطبى واغذية للرضع واالطفال 

مبيدات  -مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة  -طهرات م -طب اسنان 

 0وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  -فطريات ومبيدات اعشاب 
 

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

 594090العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0423989 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بيرفلي تريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -الحى السابع  -شارع احمد فهيم  41

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ه بالفئه جميع المنتجات الوارد - 0الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

95 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424148 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يابانيه ذات مسئوليه محدودة -نوريتاكي كو .، ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -اجويا كو ن -نيش  -شوم   -4شينماشي  -، نوريتاكي  46 - 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات طبيه تستخدم في االسنان  -مواد تجليخ االسنان  -مواد لالسنان  - 0الفئة 

 0بالفئة 
 

كال على حدى super porcelainالتنازل عن  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0424476 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لقتل  -مبيدات الحشرات  -ت الصيدالنية المستحضرا -االدوية   - 0الفئة 

اغذية للمرضى وجميع منتجات  -اغذية لالطفال  -وطرد الحشرات والحيوانات الضارة 

 دون غيرها من الفئات 0الفئة 
 

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

954419
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -محمد عمر عبد المقصود عشري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز ومدينة المنصورة  -اويش الحجر ش جسر البحر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

على  40التنازل عن الرقم  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 

حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -  تامر رجب وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -الدور التالت  -ش السودان  451

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425546 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسية -سانوفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باريس ، فرنسا 10558رو ال بواتى ،  01

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0المستحضرات الصيدالنيه فئة  - 0الفئة 
 

العالمة باستخدامها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425746 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامه محدوده المسئولية -يونيليفر بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زد دي ، المملكه المتحده 1  64انجلترا سي اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية؛ مطهرات ألغراض صحية ومعقمات؛ مستحضرات  - 0الفئة 

صحية للنظافة الشخصية بخالف مواد تواليت؛ شمع لألسنان؛ ضمادات، لصقات لغايات 

رات طبية طبية، مواد ضمادات لغايات طبية؛ مستحضرات طبية للبشرة؛ مستحض

للشفاه؛ فازلين لغايات طبية؛ مواد حمية لإلستخدام الطبي؛ مستحضرات عشبية لغايات 

 0طبية. بالفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - 545449العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

101 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مركز اللولو ) ش ذ م م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة   -دبي  -بر دبى  -الكرامة ’  65488ص ب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد مستحضرات صيدالنية وبيطرية - 0الفئة 

حمية معدة لالستعمال الطبي وأغذية للرضع واألطفال، لصقات ومواد ضماد، مواد 

حشو األسنان وشمع طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات 

وال ترد  0الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى.
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -زد دى  1  64سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت  ويرال مرسيسيد 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مطهرات ومعقمات ومستحضرات مضادة للجراثيم بما في ذلك السوائل  - 0الفئة 

والبخاخات ]جميعها لالستخدام المنزلي[؛ مناديل مبلله مشبعة بمطهرات او 

ستحضرات مضادة للجراثيم لالستخدام المنزلي ]جميعها لالستخدام المنزلي[؛ مناديل م

مبلله مشبعة بمستحضرات معقمة؛ معقمات الغسيل؛ مزيالت روائح كريهة لالقمشة 

والمالبس؛ مستحضرات إلنعاش الهواء وتنقيته وازالة الروائح الكريهة منه وتعقيمه. 

 0بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -    االشتراطات        :  
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426641 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -كن شيراتون مسا -حى الملتقى العربى  84

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426656 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ية  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات صحية لغايات طبيه  -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - 0الفئة 

 دون غيرها 0ة مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئ
 

994995االشتراطات        :      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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -محافظة الشرقية  -المنطقة الصناعية ) ب (  -مدينة العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات صحية لغايات طبيه  -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - 0الفئة 

 دون غيرها 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

19554:      العالمة 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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426658 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426659 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات صحية لغايات طبيه  -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - 0الفئة 

 دون غيرها 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

995941االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426661 

 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
 

ه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ، مستحضرات صيدالنية و بيطري - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426663 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0مستحضر طبى بالفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426676 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -لغايات طبيه مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية  - 0الفئة 

 دون غيرها 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( الشركة المصرية الدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0االدويه الوارده بالفئة مستحضرات طبيه و 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

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

994444
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426715 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ن رمضان المنطقة الصناعية ) ب ( محافظة الشرقية.مدينة العاشر م

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

454649العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426716 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ظة الشرقية.مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ) ب ( محاف

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

994444العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426717 

 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 ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -عات الدوائية ) ايبيكو (. الشركة المصرية الدولية للصنا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0الوارده بالفئة مستحضرات طبيه و االدويه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426723 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقة الصناعية ) ب ( محافظة الشرقية.مدينة العاشر من رمضان ال

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426724 

 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
 

يطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ، مستحضرات صيدالنية و ب - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

590794العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( الش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ه ، مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبي - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426735 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

19566العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ، مستحضرات صيدالنية و  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صريةالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو (.شركة مساهمة م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

460507العالمة مرتبطة مع العالمة     االشتراطات        :  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426738 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو (شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ر من رمضان المنطقة الصناعية ) ب ( محافظة الشرقية.مدينة العاش

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426740 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( الشركة المصرية الدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0ه و االدويه الوارده بالفئة مستحضرات طبي
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ،  - 0الفئة 

 0مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

حضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحية لغايات طبيه ، مست - 0الفئة 

 0مستحضرات 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427967 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -40شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   451

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428225 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليمتد  -جيه سى ار فارماسوتيكالز كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان - 5544 - 609’ هيوجو ’ اشيا شى ’ شو  -كاسوجا ’  49 - 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ية ومستحضرات البادة الحشرات ومبيدات الفطريات مستحضرات صيدالن - 0الفئة 

 0ومبيدات االعشاب وكواشف لالغراض الطبية او البيطرية الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-جيه سى ار فارماسوتيكالز كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان - 5544 - 609’ هيوجو ’ اشيا شى ’ شو  -كسوجا ’  49 - 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ت ومبيدات الفطريات مستحضرات صيدالنية ومستحضرات البادة الحشرا - 0الفئة 

 0ومبيدات االعشاب وكواشف لالغراض الطبية او البيطرية بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0327510 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -يس سيد احمد وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم روض الفرج -ابن الرشيد48

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

فى الوضع العادى على حدة yاالشتراطات        :      التنازل عن الحرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة تأسست وقائمة  طبقا   -شركة تشارم مينج )هونج كونج ( المحدودة 

 الصين -لقوانين هونج كونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4954غرفه  49ش هيسان حديقه لى واحد الدور  44هونج كونج خليج كوزواى باى 

 6 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 6تجهيزات الصلب لالنابيب فئة  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على حدة
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412258 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -حمد وشريكته جاد صبحي جاد م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسة  -ابو رواش  -ش العمدة  41

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

135 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414791 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -نيازى مصطفى محمد سعد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -ش أحمد ذكى  -ش سكة عبد الرازق  4

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الواح الكالدينح قطاعات االلومنيوم الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمةشركة ايطالية  -شركة ايزو سيراتور اس.بى.اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 إيطاليا - 45000بيزونيد  -فيا إس جيروالمو   44

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

كوالين امان  -كوالين وأفقال األبواب والشبابيك الحديدية والخشبية واأللومنيوم  - 6الفئة 

 -سابليونة للشابيك  -ب األبوا -مقابض األبواب والشبابيك -وأفقال امان ومواسير امان 

مفصالت أبواب وشبابيك ومصنوعات حدادة المنتجات المصنوعة من المعادن غير 

 6النفسية وجميع منتجات الفئة 
 

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

وغيرها 455640مة رقم العالمة مرتبطة مع العال -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -دهب الخالديه للتجارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكيه  -ش محمد حنفي القللي 1

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

صمامات معدنية )بخالف أجزاء اآلالت( ؛ صمامات مواسير المياه من المعدن  - 6الفئة 

, صمامات معدنية وأجزاؤها ؛ صنابير معدنية للبراميل. أنابيب ومواسير معدنية ؛ 

مشعبات معدنية لخطوط األنابيب ؛ أطواق معدنية لتثبيت األنابيب ؛ قنوات معدنية 

نظمة التدفئة المركزية ؛ حاويات معدنية للوقود السائل أو الغاز المضغوط أو الغازات أل

المسيلة ؛ خزانات معدنية فوهات معدنية قطع صغيرة من الخردوات المعدنية مثل 

األقواس ومشابك المواسير والصواميل والمسامير والبراغي, صمامات التحكم في تدفق 

لصمامات الكروية عالية الضغط ، ومعدات التشغيل السوائل ، وصمامات العزل ، وا

وقطع الغيار, برونز ؛ نحاس ، غير مشغول أو شبه مشغول ؛ صمامات معدنية )بخالف 

أجزاء اآلالت( ؛ أنابيب مزراب معدنية ؛ مشعبات معدنية لخطوط األنابيب ؛ وصالت 

ع من المعدن لألنابيب ؛ معدنية لألنابيب ؛ أنابيب معدنية لمنشآت التدفئة المركزية ؛ أكوا

 (.6أعمال األنابيب المعدنية ؛ صمامات أنابيب المياه المعدنية. بالفئه )
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417945 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -دهب الخالديه للتجارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكيه  -ش محمد حنفي القللي  1

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

لمياه من المعدن صمامات معدنية )بخالف أجزاء اآلالت( ؛ صمامات مواسير ا - 6الفئة 

, صمامات معدنية وأجزاؤها ؛ صنابير معدنية للبراميل. أنابيب ومواسير معدنية ؛ 

مشعبات معدنية لخطوط األنابيب ؛ أطواق معدنية لتثبيت األنابيب ؛ قنوات معدنية 

ألنظمة التدفئة المركزية ؛ حاويات معدنية للوقود السائل أو الغاز المضغوط أو الغازات 

؛ خزانات معدنية فوهات معدنية قطع صغيرة من الخردوات المعدنية مثل المسيلة 

األقواس ومشابك المواسير والصواميل والمسامير والبراغي, صمامات التحكم في تدفق 

السوائل ، وصمامات العزل ، والصمامات الكروية عالية الضغط ، ومعدات التشغيل 

ه مشغول ؛ صمامات معدنية )بخالف وقطع الغيار, برونز ؛ نحاس ، غير مشغول أو شب

أجزاء اآلالت( ؛ أنابيب مزراب معدنية ؛ مشعبات معدنية لخطوط األنابيب ؛ وصالت 

معدنية لألنابيب ؛ أنابيب معدنية لمنشآت التدفئة المركزية ؛ أكواع من المعدن لألنابيب ؛ 

 (.6أعمال األنابيب المعدنية ؛ صمامات أنابيب المياه المعدنية. 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -سمارت كير للتجارة والتوزيع  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ز  اكتوبر المحور مشروع سيتى ستار 4الدور الخامس فوق االرضي برج  1وحدة رقم 

 الجيزة -اكتوبر   6مدنية  -المركزى  

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423835 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسطة -محمد عبد الهادى احمد رجب الزهيري وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بمجمع الصناعات الصغيره والمتوسطة بالمنطقة الصناعيه جنوب  45الوحده رقم 

 بورسعيد - 4م 855الرسوه بورسعيد بمساحه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

على حدة Gاالشتراطات        :      التنازل عن حرف جى 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -د فر -مصطفى مراد رياض حسن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / عبد المجيد حسن  -القليوبية  -قليوب  -حوض العمدة ميت نما  -ش الراعي  4

 عبد المجيد سعودي

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا اعمال االلومنيوم 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى A 2 Zالحروف والرقم ايه تو زد  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هشركه توصيه بسيط -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -الدور التالت  -ش السودان  451

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ابراهيم محمد احمد محمدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  4شقة  1الحي  0مجاورة  4458العقار 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى F Mتنازل عن الحرفين اف ام ال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426065 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -االسرة مصر للتعبئة والتغليف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعه رقم  -منطقة التجمعات الصناعيه  -نة العاشر من رمضان مدي -الشرقيه 

3p39B- 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426701 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤلية محدوده - ETM GROUPالهندسية للخراطة الدقيقة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الطالبية  -ش عمران من ش الثالثين الجديد 44

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

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

االلوان
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0261078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فلسطيني الجنسية  -فردي   -المتجر العربي لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -سنتر الياسيمن  -سوق الحي الثاني  -الحي الثاني  -العبور م 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 51جميع المنتجات الوزارده بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

964951العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0327511 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد 48

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1لمنتجات الواردة بالفئة جميع ا - 1الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -على حدة وفى الوضع العادى  yالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      

999961العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366377 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -ركة ديلفى تكنولوجيز ال ال سى  ش

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  18598انوفيشين درايف تورى ، ميتشيجين  0140

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اآلالت وأدوات اآلالت؛ والمواتير والمحركات )باستثناء المركبات البرية(؛  - 1الفئة 

ومكونات االنتقال واالقتران باآلالت )باستثناء المركبات البرية(؛ واألدوات الزراعية 

األخرى بخالف تلك التي تعمل باليد؛ وحاضنات البيض؛ وآالت البيع اآللي؛ واألدوات 

بالمواتير للتنصيبات الكهربائية وتكنولوجيا التعبئة، وال سيما بالنسبة واآلالت التي تعمل 

للتثبيت والربط والتجميع والتوصيل والفصل والعزل والقطع والتجريد والتزويد 

بالجلب، ووضع العالمات، وختم الكابالت؛ واألدوات التي تعمل بمحرك لربط أو تثبيط 

ز التسخين الكهربائي لألنابيب القابلة األجسام الممتدة مع وصالت الكابالت؛ وجها

لإلنكماش بالحرارة واألشكال المقولبة؛ والمجسات التي تعمل بمحرك؛ والمعلمات 

)آالت(؛ وآالت الطباعة؛ وآالت الطباعة المخصصة لالستخدام على الصفائح المعدنية؛ 

الك وآالت القطع؛ وشمعات التوهج الخاصة بمحركات الديزل؛ وشمعات اإلشعال؛ وأس

االشتعال الخاصة بشمعات االشتعال؛ وأسالك االشتعال الخاصة بمحركات المركبات؛ 

وأسالك االشتعال؛ وحاقنات الوقود؛ ومضخات الوقود الخاصة بمحركات المركبات 

البرية؛ مشعات التبريد الخاصة بمحركات االحتراق الداخلي؛ ومراوح التبريد؛ 

ت الخاصة بالمحرك، وتحديدا، أسنان وسالسل والمولدات الكهربائية؛ ومكونات التوقي

الحدبات؛ وأجهزة اإلشعال الخاصة بمحركات المركبات البرية؛ والحاقنات الخاصة 

بالمحركات؛ ومرشحات الزيت؛ والمرشحات الخاصة بالمحركات وبهواء التنظيف 

والتبريد؛ ومولدات التيار الكهربائي؛ واإلرساالت، بخالف تلك الخاصة بالمركبات 

البرية؛ وعلب التروس، بخالف تلك الخاصة بالمركبات البرية؛ مولدات التيار البديل؛ 

وأجهزة مكافحة التلوث الخاصة بالمواتير والمحركات؛ أعمدة الحدبات الخاصة 

 1بمحركات المركبات بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0410900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -توب الند انجينيس بي في تي . ال تي دي 

 وفقالقوانين دولة الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 4695551 -بلوت ، راجكوت يوماكانت بانديت يوديو غناجار ، مافدي  4توب الند ، 

 الهند -جيوجازات 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ،  - 1الفئة 

قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، معدات زراعية 

 1قيس البيض فئة )عدا ما يدار باليد( ، أجهزة تف
 

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

947750



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

150 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اسالم عبد العظيم سليمان علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ش الصاوى بالنزهة بملك/ محمود أحمد عبد الحليم حمودة أول المنصورة  44

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1الفالتر والسيور فقط الخاصه بالسيارات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

الب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الط -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -دهب الخالديه للتجارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -زبكيه اال -ش محمد حنفي القللي  1

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

المحركات للصمامات. المحركات الهوائية لصمامات التحكم ؛ صمامات  - 1الفئة 

توصيل الهواء ؛ صمامات تبديل الهواء الديوك )الصمامات( من المعدن )أجزاء من 

حركات اآلالت( ؛ صمامات التحكم هي أجهزة هيدروليكية ؛ محركات للصمامات. الم

الكهربائية للصمامات. الصمامات الكهربائية )بخالف ثرميونيك( ؛ صمامات تدفق 

السوائل التي تعمل كهرومغناطيسية ؛ صمامات التحكم في التدفق تعمل بضغط السوائل 

؛ ضوابط هيدروليكية لصمامات التشغيل تلقائيًا ؛ الصمامات الهيدروليكية آالت 

عدات التحكم الميكانيكية للصمامات. الصمامات اآللية لالستخدام في فتح الصمامات ؛ م

؛ صمامات التحكم الهوائية. الصمامات تعمل بالهواء المضغوط. الصمامات التي تعمل 

بالطاقة ؛ صمامات التحكم بالفراغ )أجزاء من اآلالت( ؛ آليات إغالق الصمام ؛ 

زاء اآلالت( ؛ صمامات الصمامات )الميكانيكية( لتنظيم تدفق السوائل ؛ الصمامات )أج

معدنية )تعمل بالكهرباء( ؛ تركيبات الصمامات المعدنية )أجزاء من اآلالت(, صمامات 

توصيل الهواء, آالت الصمامات ؛ تعتبر الصمامات الكروية أجزاء من اآلالت ؛ 

صمامات الضغط ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات المعدنية ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات 

اء من اآلالت ؛ الصمامات الحابسة للمعدن ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات الفراشة هي أجز

]ميكانيكية[ لتنظيم تدفق السوائل ؛ صمامات عدم الرجوع من المعدن ]أجزاء اآلالت[ ؛ 

الصمامات المعدنية لألنابيب ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات التحكم هي أجزاء من الجهاز 

م في الصمامات المغلقة ؛ تكون صمامات تنظيم الهيدروليكي ؛ المحركات الهوائية للتحك

الضغط أجزاء من اآلالت ؛ صمامات الضواغط. مشغالت الصمامات الهيدروليكية ؛ 

مشغالت الصمامات الهوائية ؛ الصمامات ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات الهيدروليكية 

للجرعات. تكون الصمامات أجزاء من المضخات ؛ الصمامات تعمل بالهواء 

غوط. الصمامات هي أجزاء من اآلالت ؛ الصمامات الحابسة ]أجزاء اآلالت[ ؛ المض

]أجزاء اآلالت[ ؛ فحص الصمامات ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات  Clackصمامات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

المنزلقة ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات الرش ]أجزاء اآلالت[ ؛ دوارات الصمامات 

مامات. صمامات األمان ]أجزاء ]أجزاء من المحركات[ ؛ معدات التحكم الهوائية للص

اآلالت[ ؛ مشغلو الصمامات ]أجزاء من المحركات[ ؛ صمامات جهاز الشحن 

التوربيني. صمامات التحكم ]أجزاء اآلالت[ ؛ آالت لالستخدام في فتح الصمامات ؛ 

معدات التحكم الميكانيكية للصمامات. صمامات الشفط لضواغط الهواء ؛ صمامات 

ز ؛ الصمامات الكهربائية ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات القابلة للقفل الشفط لضواغط الغا

]أجزاء اآلالت[ ؛ معدات التحكم الهيدروليكية للصمامات. الصمامات الهيدروليكية 

لإلغالق ؛ الصمامات الزاوية هي أجزاء من اآلالت ؛ الصمامات الهيدروليكية ]أجزاء 

لالستخدام في أجهزة رأس البئر ؛  اآلالت[ ؛ صمامات لمنشآت التشحيم ؛ صمامات

االستغناء عن الصمامات كونها أجزاء من اآللة ؛ صمامات تصريف مدخل الشواحن 

التوربينية ؛ أدوات آلة لمقاعد صمام العمل. تعتبر صمامات الحمأة أجزاء من اآلالت ؛ 

 الصمامات ذات النزيف المزدوج ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات كتلة مزدوجة ]أجزاء من

اآلالت[ ؛ صمامات فراشة تعمل هيدروليكيًا ؛ صمامات األمان المعدنية ]أجزاء اآلالت[ 

؛ صمامات التحكم بالفراغ ]أجزاء من المحركات[ ؛ صمامات تبديل الهواء ]أجزاء 

اآلالت[ ؛ صمامات التحكم ثرموستاتي لآلالت. صمامات التحكم بالفراغ ]أجزاء من 

يدوي ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات التحكم بالفراغ المحركات[ ؛ صمامات التحكم ال

]أجزاء من اآلالت[ ؛ أجسام الصمامات المعدنية ]أجزاء اآلالت[ ؛ أدوات طحن 

الصمامات ]أجزاء لآلالت[ ؛ الصمامات الحابسة للبالستيك ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات 

من اآلالت[  تنظيم المستوى ]أجزاء اآلالت[ ؛ محابس ]الصمامات[ من المعدن ]أجزاء

؛ صمامات تخفيض الضغط ]أجزاء اآلالت[ ؛ المنظمون ]الصمامات[ هم أجزاء من 

اآلالت ؛ صمامات عودة غاز النفايات ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات التحكم الهيدروليكية 

]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات التي تعمل يدويًا ]أجزاء من اآلالت[ ؛ صمامات التحكم 

الت[ ؛ صمامات تخفيض الضغط ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات الهوائية ]أجزاء اآل

الهيدروليكية لتنظيم تيارات السوائل ؛ صمامات التحكم الميكانيكية ]أجزاء اآلالت[ ؛ 

الصمامات التي تعمل بالطاقة هي أجزاء من اآلالت ؛ الحمأة ]الصمامات[ هي أجزاء 

ت[ ؛ تكون صمامات المؤازرة من اآلالت ؛ تركيبات الصمامات المعدنية ]أجزاء اآلال

الهيدروليكية أجزاء من اآلالت ؛ صمامات تنظيم الضغط ]أجزاء اآلالت[ ؛ صمامات 

التحكم في درجة الحرارة ]أجزاء اآلالت[ ؛ تعتبر صمامات التحكم في الضغط أجزاء 

من اآلالت ؛ صمامات عدم الرجوع من البالستيك ]أجزاء اآلالت[ ؛ الصمامات ذات 

لعالي للمعدن ]أجزاء اآلالت أو المحركات أو المحركات[ ؛ تكون الصمامات الضغط ا

المخففة للضغط أجزاًء من األجهزة المبردة ]اآلالت[ ؛ صمامات تهوية إيجابية لعلب 

المرافق للمحركات والمحركات ؛ الصمامات المعدنية للتركيبات الصناعية ]أجزاء 

ي تعمل بضغط السوائل ]أجزاء من اآلالت[ ؛ اآلالت[ ؛ صمامات التحكم في السوائل الت

صمامات تحكم مدخل أوتوماتيكية لضواغط الهواء الترددية ؛ صمامات التحكم في 

التدفق التي تعمل بضغط السوائل ]أجزاء من اآلالت[ ؛ صمامات إعادة تدوير غاز 

ات ؛ العادم للمحركات والمحركات ؛ آليات التحكم في مستوى السوائل ، بخالف الصمام

مشغالت تتضمن آلية تروس لصمامات خطوط األنابيب ؛ تفريغ صمامات الفحص 

 (.1لمنافذ ضواغط الهواء 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420108 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمه شركة -هيدروتيرف ايجيبت للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي  -المعادي الجديده  -416ش 9

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ماكينات و االت و مكائن صيانه النجيلة الطبيعية و الصناعية و قطع غياراها  - 1الفئة 

 1الوارده بالفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422523 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

انطونيوس عيسي ابراهيم قرقار وشريكتة/ تونياربيا لتصنيع طلمبات رفع المياة 

 واالستيراد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الشرابيه  -مساكن ايديال  8

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1مبات رفع المياه الوارده بالفئه طل - 1الفئة 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423688 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  451

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

محركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات البرية (  -االت وعدد اليه  - 1الفئة 

معدات  -قارنات اليه وعناصر نقل الحركة ) عدا ما كان منها للمركبات البرية ( 

 1اجهزة تفقيس البيض وكافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  -عية عدا ما يدار باليد زرا
 

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

599157العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424478 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت  - غساالت -معدات زراعية  -محركات ومكائن  -االت وعدد الية  - 1الفئة 

 دون غيرها 1واجهزة كهربائية لغسل السجاد وجميع منتجات الفئة 
 

 456079العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان  الموضحة بالعالمة 

وغيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424651 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سالم حسن محمد عبد الرؤوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حدائق حلوان -مدينة الهدى  -شارع محمد سعيد من شارع جمال عبد الناصر   4

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

الت وغساالت مكانس كهربائية وخالطات كهربائية لالغراض المنزلية وغسا - 1الفئة 

صحون واالت وعدد الية ، محركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، 

قارنات الية وعناصر نقل الحركة )عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، معدات زراعية 

)عدا مايدار باليد( ، اجهزة تفقيس البيض ، االت بيع اتوماتيكية وجميع المنتجات 

 1الواردة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -الدور التالت  -ش السودان  451

 7 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

599590االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425780 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -لصمد ابو عدس احمد سعيد سليمان عبد ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيرية    -ياسوس  -بجوار الدائري 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

على حدى Mالتنازل عن حرف ام  -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425808 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

القناطر  ملك سعيد سليمان عبد  -باسوس  -الدور الثالث  -ش المدرسة االبتدائى  4

 القليوبية -الصمد 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

ل عن حرف التناز -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

التنازل عن البيان التجارى -على حدى  Kكيه 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425855 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تي دي -كليا سمارت تكنولوجي كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ن رود ، هويشان إيكونميك ديفلوبمانت ديستريكت ، هويشا 41 - 4149، رقم   1فلور 

 الصين -، وشى سيتى ، جيانجسو  بروفينس 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

آالت وأجهزة كهربائية للصقل أو التلميع بالشمع؛ مكانس كهربائية؛ قطع ملحقة  - 1الفئة 

لغايات التنظيف؛ بالمكانس الكهربائية لنشر العطور والمطهرات؛ معدات إزالة الغبار 

ممسحة بخار كهربائية لألغراض المنزلية؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ مضخات تدار 

بالهواء المضغوط؛ مكنسة كهربائية السلكية؛ عدد تحمل باليد بخالف التي تدار يدوياً؛ 

 1غساالت ) لغسل المالبس ( الواردة بالفئة 
 

546794لعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد -محمد محمود عبد الظاهر علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سعداوي مركز سنورس  مركز سنورس بملك / احمد عبد الرحمن -الكعابي الجديده 

 الفيوم

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 1العدد اليدويه الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

تعهد مالك  -التنازل عن الحروف على حدة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

العالمة باستخدامها مجمعة



 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0327512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد 48

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئة  - 8الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Yالتنازل عن حرف واى  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414283 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تاسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -شركة مساهمة  -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 94445ك بلوش رو مار 46 - 41

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

األدوات والمعدات اليدوية التي تعمل باليد،أدوات المائدة غير الكهربائية؛  - 8الفئة 

الشوك، المالعق )أدوات المائدة(؛ شفرات الحالقة، مقصات األظافر)الكهربائية أو غير 

(، آالت قص الشعر الكهربائية وغير الكهربائية(،جزازات العشب )األدوات اليدوية

الكهربائية؛ أدوات الشحذ،الشحذ؛ فتاحات العلب غير الكهربائية، سكاكين 

الجيب،كسارات البندق غير المصنوعة من المعادن النفيسة، أشكال األحذية )أدوات 

صناعة األحذية(، منفاخ الموقد )األدوات اليدوية(، المقصات، المفاتيح، أدوات البستنة 

لتي تعمل يدويًا، المطارق )األدوات(، الكتل )مطارق(، الجرافات )األدوات(، ا

اللقطات،فؤوس الجليد، المكابس )األدوات(، المناشير )األدوات(، كماشة،محراك، مفك 

 .58الواردة في الفئة 
 

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

401579العالمة مرتبطة مع 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة صينية  ذات  -ال تي دي  -شنغهاي بالك كينج كونج اندستريال جروب كو 

 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

سكاكين  -الحراب )جراب خطافية( لصيد السمك  -الكماشات لصيد السمك  - 8الفئة 

سكاكين  -المقابض للمعدات اليدوية التى تعمل يدويا  -ادوات لشحذ الجلد  -للتقشير 

 -جراب خطافية ( الحراب ) -قاطعات خيط صنارة السمك  -المطبخ لتقطيع السمك 

 8معاول )ادوات يدوية( مجارف للبستنة الواردة بالفئة رقم 
 

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 - 979 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423689 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -اب امين وشركاه هانى عبد الوه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش الحجاز  451

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد وادوات يدوية )تدار باليد ( ادوات قطع ) الشوك والسكاكين والمالعق (  - 8الفئة 

 8واردة بالفئة رقم ادوات حالقة وكافة المنتجات ال -اسلحة بيضاء 
 

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

599159العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -  تامر رجب وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -الدور التالت  -ش السودان  451

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 8جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 8الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0425513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئوليه محدودة صينية -ليمتد  -شنزهن بيسيتا تكنولوجى كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مجمع  - شارع ديزهينغ -مبنى سنهاينيو كتشوانغ  -الطابق السابع    -غرفه إيه بى دى 

 الصين -شنزهن  -مقاطعه باوان  -طريق شيان  -شيلونغ 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد يدوية تدار باليد، مرابط للمثاقب ]عدد يدوية[، مطارق تحزيز الحديد  - 8الفئة 

]عدد يدوية[، مفاتيح ]عدد يدوية[، مطارق ]عدد يدوية[، مفكات غير كهربائية ]عدد 

]عدد يدوية[، رافعات تدار باليد للسيارات، سقاطات ]عدد يدوية[،  يدوية[، زرديات

أدوات التثبيت اليدوية ]عدد يدوية[، مجزات ]عدد يدوية[، آالت لتقشير األسالك ]عدد 

يدوية[، قوالب تشكيل ]عدد يدوية[، كماشة ]عدد يدوية[، االت ربط محموله ]عدد 

للنجارة ]عدد يدوية[، مطارق ذات الوجه يدوية[، مفاتيح الصوامل ]عدد يدوية[، مثاقب 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 8الواحد ]عدد يدوية[ وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0262904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/07/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة سويسرية -جارمين سويتزالند ج م ب هـ  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -شافهاوزن    8455-4موهلنتالستراس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

14644ة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

170 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0327513 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم روض الفرج -ابن الرشيد48

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 59جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

فى الوضع العادى على حدة yاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0337088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة كنديةشركة متحد -سيرك دو  سوليي كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كندا 6ام  1زد  4الشارع الثانى مونتريال كيبيك اتش  8155

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الوسائط المسجلة مسبقا لتخزين ونسخ االصوات و /او مقاطع الفيديو التى تقدم  - 9الفئة 

 -ا : ،اقراص الصوت الموسيقى و/او عروض االداء المسرحية او الدرامية تحديد

 -اقراص رقمية متعددة االستخدامات  -االقراص المضغوطة  -اقراص الفيديو 

افالم الصور المتحركة التى  -اقراص الحاسوب  -االقراص المضغوطة التفاعلية 

الوسائط االلكترونية  -عروض االداء المسرحىة او الدرامية  -تعرض الموسيقى 

تعرض الموسيقى و او عروض االداء المسرحية او  والرقمية المسجلة مسبقا التى

 -حافظات االقراص المضغوطة واالقراص الرقمية متعدة االستخدامات  -الدرامية 

مغناطيسات  -نظارات وعلب للنظارات  -النظارات الشمسية وعلب النظارات الشمسية 

لتفاعلية متعدة برمجات التسلية والتعليم تحديدا : برمجيات العاب الحاسوب ا -للتزيين 

البرمجيات متعدة الوسائط المسجلة على اقراص مضغوطة وباشكال اخرى  -الوسائط 

الدرما والفنون  -للقراءة فقط والتى تعرض الترفية و / او التعليم فى مجاالت الموسيقى 

 -الموسيقى  -بطاقات الخصم المشفرة مغناطيسيا المستخدمة للهواتف العامة  -االخرى 

وسائط تسجيل االصوات  -الموسيقى القابلة للتحميل  -يل االصوات والفيديو وسائط تسج

حقائب الحمل واالغطية الواقية الجهزة  -فأرات الحواسيب ومساند الفارات  -والفيديو 

والحواسيب اللوحية العاملة  -والمساعدات الشخصية الرقمية  -الهواتف  -النداء االلى 

تطبيقات الهواتف  -سوارات تزين الهواتف الخلوية اكس - 4باللمس ومشغالت ام بى 

 -اجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية  -النقالة والحواسيب اللوحية العاملة باللمس 

العاب الحاسوب وااللعاب  -والمقاطع المرئية  -سماعات االذن  -سماعات الراس 

 9 الصور الرقمية فئة -البرمجيات والبرامج  -االلكترونية 
 

----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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0337091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة كندية -سيرك دو  سوليي كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كندا 6ام  1زد  4اتش  الشارع الثانى ، مونتريال ، كيبيك ، 8155

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الوسائط المسجلة مسبقا لتخزين ونسخ الصوت و/أو الفيديو، التي تقدم  - 9الفئة 

الموسيقى و/أو العروض المسرحية والدرامية، تحديدا: ، أقراص الصوت، أقراص 

األقراض  الفيديو، األقراص المضغوطة، أقراص رقمية متعددة االستخدامات،

المضغوطة التفاعلية، أقراص الحاسوب، أفالم الرسوم المتحركة التي تقدم الموسيقية، 

العروض المسرحية والدرامية؛ الوسائط االلكترونية والرقمية المسجلة مسبقا التي تقدم 

الموسيقى و/أو العروض المسرحية أو الدرامية؛ علب حمل األقراص المضغوطة 

نوعة؛ النظارات الشمسية وعلب النظارات الشمسية ؛ نظارات واألقراص الرقمية المت

وعلب للنظارات؛ مغناطيسات للتزيين؛ البرمجيات الترفيهية والتعليمية، تحديدا: ، 

برمجيات ألعاب حاسوب الوسائط المتعددة التفاعلية ، برمجيات الوسائط المتعددة 

ة فقط التي تقدم الترفيه و/أو المسجلة على أقراص الذاكرة المدمجة وأشكال أخرى للقراء

التعليم في مجال الموسيقى، الدراما واألعمال المتنوعة؛ بطاقات االئتمان المرمزة 

مغناطيسيا لالستخدام في الهواتف العامة؛ الموسيقى، وسائط تسجيل الصوت والفيديو؛ 

ات الموسيقى القابلة للتحميل، وسائط تسجيل الصوت والفيديو؛ فأرة الحواسيب ولباد

الفأرات؛ حقائب الحمل واألغطية الواقية ألجهزة االستدعاء، هواتف، المساعدات 

؛ أكسسوارات زينة الهواتف 4الرقمية الشخصية، الحواسيب اللوحية ومشغالت ام بيه 

الخلوية؛ تطبيقات الهواتف النقالة والهواتف اللوحية ؛ أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية 

س، سماعات االذن؛ والمقاطع المرئية، ألعاب الحاسوب واأللعاب العالمية؛ سماعات الرأ

 9االلكترونية، البرمجيات واأللعاب؛ الصور الرقمية والواردة بالفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0355892 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بيانات راية لخدمات مراكز ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 6الحي المتميز  -خلف مستشفي دار الفؤاد  -مبني راية االداري 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع منتجات الفئة  - 9الفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لألتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من أكتوبر -ج المحور المركزى  40/4الموقع رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اديو مسجالت ذات اشرطه الوارده ر -ماعدا تليفزيون  9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 

 9بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولوجيز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 98459واشنطن   -سياتل  -تيرى افنيو ان   145

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم بأجهزة الشبكة المعلوماتيّة  - 9الفئة 

د لألشياء؛ أجهزة للرصد )المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي؛ الِعد

الخاصة بمراقبة األمن؛ أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار؛ أجهزة وبرامج الحاسوب التي 

تسمح بمشاركة وارسال البيانات والمعلومات بين األجهزة بهدف تسهيل عمليّات الرصد 

)المراقبة( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي؛ أجهزة تحليل البيانات وِعدد 

التشغيل اآللي للمنزل؛ أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل  اإلتصال الدّاخلي؛ أجهزة

عبر التحكم بالصوت؛ أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة؛ تركيب أنظمة 

ضد السرقة؛ ِعدد مراقبة األمن؛ ؛ األجهزة والِعدد البصرية؛ األجهزة والعدد الخاصة 

أجهزة الحاسوب التشغيلية بالتسجيل وإرسال وإعادة استنطاق الصوت والصورة؛ 

وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق 

وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت والفيديو وملفات البيانات؛ أجهزة اإلتصال 

إلرسال الصوت والصور والبيانات؛ أجهزة إرسال وإستقبال الصوت والبيانات؛ برامج 

راس؛ األقفال اإللكترونيّة؛ أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات الحاسوب؛ األج

وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار وأجهزة االستشعار والكاشفات ومكبرات الصوت؛ 

أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو؛ كاميرات األمن؛ كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من 

إلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم الداخل والخارج والمباني التجاريّة با

والتشغيل اآللي عن بعد؛ أجهزة تدفّق الفيديو؛ التسجيل بالفيديو وأجهزة إستقبال الفيديو؛ 

الكاميرات؛ كاميرات الويب ؛ جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا؛ كاشفات المخاطر 

وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل 

الحر والحرارة والحركة والتنقّل واألصوات؛ ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة 

المغلقة؛ أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة الحيوانات األليفة؛ 

المكونات اإللكترونيّة برامج المراقبة؛ منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد 

ألنظمة األمن؛ منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

ألنظمة األمن؛ األجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها التي توّظف بهدف جمع 

ت التصوير القابلة األدلّة واإلستخبارات السريّة؛ متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء؛ آال

لإلرتداء؛ الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة؛ الحواسيب القابلة 

لإلرتداء على شكل النظارات الذكيّة؛ شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء؛ سماعات 

االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو وأنظمة االتصال 

و أجهزة إرسال واستقبال شبكة االتصاالت األخرى؛ أجزاء الحاسوب الداخلي أ

التشغيلية وبالتحديد الموجهات وموسع الشبكة الالسلكية وأجهزة نقاط الوصول 

الالسلكية؛ وبرامج الحاسوب الثابتة وبرامج التحكيم في تشغيل كل ما سبق ذكره؛ 

كات االتصال؛ الموجهات محوالت واجهة الشبكة؛ محاور شبكات االتصال؛ كابالت شب

السلكية والالسلكية؛ البوابات السلكية والالسلكية؛ أجهزة المودم؛ مفاتيح الشبكات؛ 

محوالت االيثرنت وبالتحديد حاقنات إرسال الطاقة اإللكترونية والبيانات عبر شبكة 

إيثرنت؛ موسعات ومطيالت مدى وصول الشبكة؛ مجموعات شبكات خطوط الكهرباء 

أنظمة اتصاالت خط الكهرباء عبر النطاق العريض لنقل البيانات بالنطاق وبالتحديد 

العريض على خطوط الكهرباء والتي تتكون من منفذ وخطوط طاقة كهربائية للشبكات 

وكابالت ودليل تثبيت؛ نقاط وصول الشبكات؛ برامج الحاسوب للربط الداخلي وإدارة 

طات توصيل التي تتألف من أجزاء وتأمين وتشغيل الشبكات المحلية والعريضة؛ مح

الحاسوب التشغيلية و/أو برامج الحاسوب لتوفير الفيديو والصوت والبيانات وألعاب 

الفيديو واالتصاالت الهاتفية و/أو االرسال؛ أجهزة تخزين الشبكة التي تتألف من أجزاء 

كية؛ الحاسوب التشغيلية و/أو برامج الحاسوب؛ موجهات الشبكات؛ الموجهات الالسل

برامج الموجهات الالسلكية؛ االجزاء التشغيلية للشبكة االفتراضية الخاصة؛ وحدات 

التحكم مصفوفة التعدد لألقراص المستقلة؛ الحواسيب؛ جسور الشبكات؛ أجزاء وقطع 

غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة سابقاً؛ برامج المراقبة؛ برامج الحاسوب 

( المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي؛ برامج وبرامج والتطبيقات للرصد )المراقبة

التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين واإلتصال بهم عند أبوابهم؛ 

مجموعات تطوير البرامج المؤلفّة من برامج الحاسوب لتطوير واستخدام وتوافقية 

يّة واألنظمة والتقاطعات واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها األجهزة اإللكترون

التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي يتصل مع التخزين السحابّي 

وخدمات التبادل؛ مجموعات تطوير البرامج التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب 

وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات إلنشاء البرامج والتطبيقات 

قة باالجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة باإلنترنت؛ مجموعات تطوير المتعلّ 

البرامج التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة 

برمجة التطبيقات إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة األمن 

رامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي؛ وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل؛ ب

برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم 

بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة؛ برامج الحاسوب للمراقبة والتحليل عن بعد؛ 

الت بين أنظمة التحكم االلكتروني باآلالت؛ برامج الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصا

الحواسيب واألنظمة التشغيلية لآلالت؛ برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة 

والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام المدعم بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء؛ 

برامج الحاسوب لإلستخدام في تتبّع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكيّة والمركبات 

لّة واآلالت المتنقلة لإلستخدام مع أجهزة الشبكة المعلوماتيّة لألشياء؛ األنظمة المستق

اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع 

اإلستشعارات وبرامج وإستشعارات ديناميكية ذكيّة لإلستخدام مع أجهزة الشبكة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

وضع جهاز التوجيه؛ أجزاء الحاسوب التشغيلية المعلوماتيّة لألشياء؛ برامج الحاسوب ل

بالتحديد محاور المنازل الذكية لتوصيل أجهزة المنازل الذكية المتعددة على الشبكة؛ 

برنامج االتصاالت عن بعد؛ برامج الحاسوب المستخدمة عن بعد لتقييد الوصول الى 

من وبالتحديد الحواسيب والهواتف النقالة والمتحركة؛ برامج تطبيقات الحاسوب لأل

برامج حماية العائالت من المحتوى غير المالئم؛ برامج تطبيقات الحاسوب للتحكم في 

إعدادات الخصوصية واألمان على الشبكة الالسلكية؛ برامج تطبيقات الحاسوب لغرض 

 9حظر اإلعالنات أثناء استخدام اإلنترنت. بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403437 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مصر  -الكترونيكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع عباس العقاد  44

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9رقم جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0406367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين اسبانيا-بوفازال اس ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا -مدريد  -كون بوزيلو دي االر-48444,0 -كالي باداجوز 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

والتصحيح البصري، علب نظاارت االطفال، سالسل  -أجهزة وأدوات التكبير - 9الفئة 

نظارات االطفال، نظارات االطفال، نظارات التصحيح اسبانيا لالطفال، إطارات 

ل المصنوعة من نظاارت االطفال المصنوعة من البالستيك، إطارات نظارات االطفا

 دون غيرها 9المواد االصطناعية.فئة 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -صفوت ومجدى ايوب متى  -لصناعة والتجارةشركة امكو ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظه القاهره -عابدين  -شارع قصر النيل  10

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والداويه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك  - 9الفئة 

لكهرباء والشاسيه والسداده واالدوات الكهربائيه لوصل اوفتح الكهرباء واوشاش مفاتيح ا

 9اوتحويل اوتكثيف اوتنظيم التحكم فى الطاقه الكهربائيه الوارده بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -راضى حسن محمد حلمى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -أ حدائق العبور  45

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برنامج تطبيقات الوارد بالفئة  - 9الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان االشتراطات        :     
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد احمد عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ عبد العزيز جاويش عابدين القاهرة 9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9العدسات والنظارات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

وغيرها 965449االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413113 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جشي اسبيس تيكنولوجي كو ليمتد_ شركة محدودةشينزين كوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جينكينج شانز هوانج ، جينباى كومينتى ، بوجى ستريت ،  4، الن  4، إن أو .  454

 لونجانج ديستريكت ، شينزين ، الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -هواتف ذكية؛  -إشارات إلكترونية. أجهزة إرسال -جهاز معالجة بيانات  - 9الفئة 

شاشات السلكية لنسخ  -معدات اتصال بصرية؛  -أجهزة تعقب أنشطة قابلة لالرتداء؛

 -أجهزة عرض فيديو؛  -شاشات عرض فيديو قابلة لالرتداء؛  -الصوت واإلشارة؛ 

 59. خوذات واقية الواردة بالفئة رقم -أجهزة كشف األشعة تحت الحمراء؛ 
 

--------:              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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شينزين كوانجشي اسبيس تيكنولوجي كو ليمتد_ شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جينكينج شانز هوانج ، جينباى كومينتى ، بوجى ستريت ،  4، الن  4أو .  ، إن 454

 لونجانج ديستريكت ، شينزين ، الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

. هواتف 4. أجهزة إرسال إشارات إلكترونية؛ 4. جهاز معالجة بيانات؛ 4 - 9الفئة 

. شاشات 6ات اتصال بصرية؛ . معد0. أجهزة تعقب أنشطة قابلة لالرتداء؛ 1ذكية؛ 

. أجهزة 8. شاشات عرض فيديو قابلة لالرتداء؛ 1السلكية لنسخ الصوت واإلشارة؛ 

. خوذات واقية الواردة بالفئة 45. أجهزة كشف األشعة تحت الحمراء؛ 9عرض فيديو؛ 

 59رقم 
 

على حدة wearableاالشتراطات        :      التنازل عن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0414284 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -كليشي  94445رو  مارك  بلوش   46 - 41

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات علمية )غير طبية(، بحرية، مسح، تصوير فوتوغرافي،تصوير  - 9الفئة 

سينمائي، بصرية، وزن، قياس،تأشير، فحص )إشراف(، أجهزة وأدوات إلنقاذ الحياة 

وتدريسها؛ أجهزة وأدوات إلجراء، توزيع، تحويل،تجميع، تنظيم أو التحكم في التيار 

نزلية، جهاز لتسجيل، نقل أو استنساخ الصوت الكهربائي؛ أجهزة التنظيف الكهربائية الم

أو الصور، وسائط التسجيل المغناطيسي، األقراص الصوتية؛ آالت وآليات البيع 

األوتوماتيكية لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية؛ آالت تسجيل النقد، اآلالت 

جهزة تنظيف الحساب؛ جهاز لمعالجة المعلومات؛ أجهزة الكمبيوتر؛ طفايات الحريق؛ أ

لألقراص الصوتية، المنظمات اإللكترونية، المغناطيسات، أجهزة تحليل الهواء، أجهزة 

تحديد االرتفاع، مقياس التيار الكهربائي، أجهزة قياس شدة الرياح، الهوائيات، أجهزة 

المسح، أجهزة وأدوات علم الفلك، المحمولة، كاميرات الفيديو، إشارات الضباب غير 

ماعات الرأس، أشرطة الفيديو، أحزمة السباحة،الصافرات لدعوة المتفجرة، س

الكالب،أدوات قياس وتسجيل الوقت )مسجالت المدة(، أجراس 

إشارةكاميراتالفيديو،مالبس الغوص، األقراص المدمجة، البوصالت )أدوات القياس(، 

سجيل أجهزة الترفيه المكيفة لالستخدام مع أجهزة استقبال التلفزيون فقط، جهاز لت

المسافة والوقت، عوامات السباحة، مقياس التردد، مقاييس الرطوبة،البرمجيات )برامج 

مسجلة(،المناظير )بصرية(،المقاريب، نظارات مكبرة، أدوات األرصاد الجوية، أدوات 

مراقبة، خاليا شمسية، ساعات رملية، مواد سداسية، مقاريب؛ أجراس )أجراس الباب، 

 .59لفئة رقم كهربائية( الواردة في ا
 

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

401579العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/25 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -فيفو موبيل كومينيكاشن كو .، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -# ، بى بى كيه روود ، وشا ، تشانغان ، دنغفوان ، غوانغدونغ  484

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ت القابلة للتحميل للهواتف أجهزة معالجة البيانات، تطبيقات البرمجيا - 9الفئة 

المحمولة، تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل، أجهزة الكمبيوتر اللوحية 

)التابلت(، شاشات تعمل باللمس التفاعلي، النظارات الذكية، الساعات الذكية، اجهزة 

التعرف على الوجه، الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، حوامل مخصصة للهواتف 

ة، عصا السيلفي ملحقات للهواتف الذكية، سماعات السلكية للهواتف الذكية، الذكي

للهواتف  USB، كابالت USBعدسات سيلفي ملحقات للهواتف الذكية، كابالت 

المحمولة، محوالت الطاقة، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن البطاريات، شواحن 

عزز، نظارات الواقع السلكية، نظارات الواقع المعزز، شاشات عرض الواقع الم

االفتراضي، سماعات الواقع االفتراضي، أجهزة كمبيوتر، كاميرات الفيديو، باور بنك 

لشحن بطاريات الهواتف النقالة، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، حوامل مخصصة 

للكاميرات، مناصب )قواعد( للكاميرات، حوامل الكاميرات، عدسات الكاميرات، 

هواتف الذكية، حوامل احادية مخصصة للكاميرات، عصا السيلفي، عدسات لكاميرات ال

بات فوتوغرافية، كاميرات مزودة بدائرات كهربائية  عدسات التكبير للكاميرات، مصِوّ

)كاميرات المراقبة(، أطقم للتصوير)ملحقات لكاميرات التصوير الفوتوغرافي(، 

محوالت عدسات  صناديق مصنوعة خصيصاً لألجهزة واألدوات الفوتوغرافية،

الكاميرات، شرائح ]للتصوير الفوتوغرافي[، ملفات صور قابلة للتنزيل، أجهزة 

وبرمجيات الهاتف المحمول لتحسين التصوير الفوتوغرافي وتأثيرات التصوير، أجهزة 

 59تكبير ]للتصوير الفوتوغرافي[، عدسات بصرية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 .والترد ضمن فئات اخرى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417571 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -صني ايجيبت لاللكترونيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 6مدينة  44المنطقة الصناعية الرابعة قطعة رقم 

 9 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 9منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 944566مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

188 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود محمد سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة  - 45و جزء من -44قطع  -4بلوك  -الخليه الثانيه  -القطاع الصناعي الرابع 

 المنيا -شرق النيل  -الصناعيه بالمطاهره 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9برايز واسالك ومفاتيح الكهرباء الوارده بالفئة مفاتيح و - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -ة والصناعةهيدروتيرف ايجيبت للتجار

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي  -المعادي الجديده  -416ش 9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة و ادوات وصل و فتع و تحويل و نكثيف و تنظيم و التحكم بالطاقة  - 9الفئة 

روافع و المعدات الثقيله الكهربائية و بطاريات السحب و الجر الخاصة باالوناش و ال

 9الوارده بالفئة 
 

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

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تى اند اس براس اند برونز وركس ، انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  49695ادلباك كوف ، ترافيلرز ريست ، ساوث كارولينا س 4

 االمريكيه

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة مراقبه المياه وكشف التسرب ، برامج تطبيقات الهاتف المحمول  - 9الفئة 

 9ألجهزه مراقبه المياه وكشف التسرب الوارده بالفئه 
 

منح الطالب حق اسبقية -  االشتراطات        :    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فورسيزونز هوتيلز باربادوس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر الهند الغربية -, باربادوس  شنسري هاوس , هاي ستريت , بريدجتاون

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

منشورات قابلة للتنزيل؛ قسائم هدايا إلكترونية؛ تطبيقات برمجية للهواتف  - 9الفئة 

المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتوزيع محتوى الوسائط المتعددة 

صوت و / أو فيديو في مجاالت الذي يحتوي على نصوص ورسومات وصور و

معلومات وخدمات أماكن اإلقامة بالفنادق ومعلومات وخدمات العقارات السكنية 

ومعلومات وخدمات المنتجعات ، والمعلومات والخدمات العقارية ، ومعلومات وخدمات 

النقل ، ومعلومات وخدمات الرحالت والسفر ، ومعلومات وخدمات المطاعم والبارات 

ت وخدمات اإلستقبال و اإلرشاد ، ومعلومات وخدمات السفن السياحية؛ ، ومعلوما

تطبيقات برمجية للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية 

لتوزيع محتوى الوسائط المتعددة الذي يحتوي على نصوص ورسومات وصور 

، معلومات  وصوت و / أو فيديو في مجاالت معلومات وخدمات المنتجع الصحي

وخدمات النوادي الصحية والصاالت الرياضية ، معلومات وخدمات قاعات المؤتمرات 

والوالئم واالجتماعات ، ومعلومات وخدمات ترفيهية ، وخدمات الحجوزات؛ أجهزة 

تسجيل الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ مسجالت سمعية 

غنطة؛ سماعات الرأس؛ بطاقات مغناطيسية وبصرية؛ أجهزة سمعية؛ بطاقات هّوية مم

مشفرة؛ نظارات شمسية؛ نظارات؛ أطر للنظارات الشمسية؛ أطر للنظارات؛ علب 

للنظارات؛ علب للنظارات الشمسية؛ إكسسوارات النظارات الطبية والنظارات الشمسية. 

 9الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423261 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية -شركة ال تهدف للربح  -سيجنال تكنولوجى فاونديشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 91514سي ايه  -ماونتين فيو  444 -445سويت  -كاسترو ستريت  605

 المتحدة االمريكيه

 9 : المةــــــات العـــئف
 

والتطبيقات القابلة للتنزيل للمراسلة والتواصل بامان مع  -برامج الكمبيوتر  - 9الفئة 

برنامج قابل للتنزيل لتبادل البيانات او المستندات او الملفات او المعلومات او  -االخرين 

تعديلها او النصوص او الصور او الرسومات او الصوت او الفيديو بشكل امن او 

عرضها او نشرها او دفقها او ربطها او وضع تعليقات عليها او االشارة الى الشعور بها 

او التعليق عليها او تضمينها او توفيرها باى طريقة اخرى ومحتوى الوسائط المتعدة 

دون  9عبر الكمبيوتر والهاتف المحمول وشبكات االتصاالت العالمية وغيرها فئة 

 غيرها
 

---------طات        :      االشترا



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423398 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( قطاع ه محافظة  48 - 46المنطقة الصناعية االولي الطع ارقام )  -الصالحية الجديدة 

 الشرقىة

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9بطاريات السيارات بالفئة  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع  - 470094االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

العادى على حدة
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ليمتد  -)شينزين( كو   -يي تشاو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فول  شينزين كلر -كرياتيف بيلدينج  4تى  -ني اتش فلوور  6 - 645 - 659نمبر 

كاواى كوميونيتى  -باوان افينيو  0545نمبر  -هواوى كالتشر اند كرياتيف اكسبو سيتى 

 الصين -شينزين  -باوان ديستركت  -هانغتشينغ ستريت  -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

صناديق جوك والموسيقية، شرائط التسجيل، خزانات لمكبرات الصوت،  - 9الفئة 

ت الصوت، شرائط تسجيل الصوت، أجهزة استقبال الصوت أغشية ]صوتيات[، مكبرا

والفيديو، مكبرات الصوت، الميكروفونات، المقرنات الصوتية، مشغالت األقراص 

المدمجة، سماعات الرأس، مشغالت الفيديو، مشغالت الوسائط المحمولة، سماعة األذن 

 وال ترد ضمن اي فئات اخري 9وجميع هذة المنتجات وارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير -غوغل ال ال سي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  91514ا ، امفيثياتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورني 4655

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجزاء الحاسوب التشغيلية لتدفق وتشغيل الصوت والفيديو والمحتويات متعددة  - 9الفئة 

الوسائط وللتحكم بأجهزة التلفزيون والشاشات وأنظمة اللعب ومشغالت أقراص الفيديو 

لة وأجهزة تدفق الوسائط الرقمية، مكبرات الصوت، الرقمية ومشغالت الوسائط المحمو

مضخمات الصوت )مجهار(، مكبرات الصوت الالسلكية الداخلية والخارجية، مكبرات 

الصوت التي تعمل بالتحكم الصوتي، الكاميرات الالسلكية، الكاميرات الرقمية، 

اشات الكاميرات التي تعمل بالحركة، كاميرات الفيديو، أجهزة االستشعار والش

االلكترونية لمراقبة المياه ومستويات الرطوبة والحرارة ودرجة الحرارة ونوعية الهواء 

والضوء والتحركات والحركة والصوت ووجود األشخاص والحيوانات واألشياء، 

مفاتيح الضوء، لوحات التحكم باالضاءة، أنظمة االضاءة التي تتكون من أجهزة 

األقفال االلكترونية، أنظمة القفل القابلة للبرمجة  استشعار االضاءة ومفاتيح االضاءة،

والمكونة من أقفال أبواب الكترونية ولوحات مفاتيح، أقفال األبواب الرقمية، األجراس 

االلكترونية لألبواب، أجراس األبواب االلكترونية المدعمة السلكيا، أجراس األبواب 

لي، أجهزة انذار الدخان وأجهزة االلكترونية التي تضم كاميرا، أنظمة االتصال الداخ

انذار غاز ثاني أكسيد الكربون وأجهزة انذار الحريق، أنظمة مراقبة الدخول واالنذار، 

محاور انذارات االمن، انذار الصوت، إنذارات أجهزة اإلستشعار )الحساسات(، أجهزة 

سل التحكم بانذارات االمن، لوحات المفاتيح المستخدمة الجهزة انذار األمن، سال

المفاتيح اإللكترونية كأجهزة التحكم عن بعد، أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وبالتحديد 

مكبرات الصوت التي تحكم بالتحكم اليدوي والصوتي مع قدرات مساعد شخصي رقمي 

لتدفق وتشغيل الصوت والفيديو والمحتويات متعددة الوسائط وللتحكم بأجهزة التلفزيون 

لعب ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية ومشغالت الوسائط والشاشات وأنظمة ال

المحمولة وأجهزة تدفق الوسائط الرقمية، أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وبالتحديد 

مكبرات الصوت التي تعمل بالتحكم اليدوي والصوتي مع قدرات مساعد شخصي رقمي 

االلكترونية والهواتف  للوصول والبحث في قواعد البيانات على الخط مباشرة والمواقع

النقالة والمحمولة والحواسيب والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية والحواسيب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

المحمولة باليد والحواسيب المحمولة للوثائق والملفات وغيرها من المعلومات المخزنة 

حسب الطلب، أجهزة المعلومات القائمة بذاتها وبالتحديد مكبرات الصوت التي تحكم 

اليدوي والصوتي مع قدرات مساعد شخصي رقمي لتوفير خدمات االستقبال بالتحكم 

واإلرشاد الشخصية لآلخرين الصادرة من خالل أوامر التحكم الصوتي عبر هاتف نقال 

ومحمول والحواسيب والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة باليد 

الى مواعيد التقويم واالنذارات  والحواسيب المحمولة وبالتحديد اضافة والوصول

وأجهزة التوقيت والمذكرات واجراء الحجوزات في الفنادق والمطاعم والسفر وأخذ 

المواعيد للخدمات المهنية، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل للتحكم بأنظمة التشغيل 

زة المنزلي وبالتحديد االضاءة واألجهزة وأنظمة التكييف وأجهزة قياس الحرارة وأجه

مراقبة واستشعار نوعية الهواء وأجهزة االنذار وغيرها من معدات األمن واألقفال 

وأجراس األبواب والكاميرات ومعدات المراقبة المنزلية، برامج الحاسوب القابلة 

للتنزيل لتدفق وتشغيل الصوت والفيديو والمحتويات متعددة الوسائط وللتحكم بأجهزة 

للعب ومشغالت أقراص الفيديو الرقمية ومشغالت التلفزيون والشاشات وأنظمة ا

الوسائط المحمولة وأجهزة تدفق الوسائط الرقمية، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل 

لمحركات البحث للحصول على البيانات والصور والصوت والفيديو عبر شبكة حاسوب 

ب التشغيلية عالمية، المحاور والمفاتيح الكهربائية لشبكات الحاسوب، أجزاء الحاسو

لالتصاالت عن بعد، أجزاء الحاسوب التشغيلية لربط شبكات الحاسوب، أجزاء 

الحاسوب التشغيلية لتوصيل المحتوى الالسلكي، برنامج تطبيق الحاسوب للهواتف 

المحمولة والنقالة ومشغالت الوسائط المحمولة والحواسيب المحمولة باليد وبالتحديد 

ج وإدارة موجهات الشبكات الالسلكية المتعددة، برنامج برامج المراقبة والتحكم ودم

تطبيق الحاسوب للهواتف المحمولة والنقالة ومشغالت الوسائط المحمولة والحواسيب 

المحمولة باليد وبالتحديد برامج توصيل وتشغيل والتحكم ودمج وادارة األجهزة 

ارة المنزل ومنتجات االلكترونية االستهالكية المرتبطة بالشبكة وأجهزة التحكم بحر

اإلضاءة عبر شبكات السلكية، أجهزة استشعار الكترونية لدرجة حرارة الغرفة 

 9والرطوبة ونوعية الهواء والواردة بالفئة 
 

4964940العالمة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424480 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

االدوات  -السينمائي ادوات التصوير الفوتغرافي و -اجهزة وادوات علمية  - 9الفئة 

ماكينات بيع الية لالجهزة التي تعمل بقطع  -اجهزة التسجيل ونسخ الصور  -البصرية 

 دون غيرها 9اجهزة كمبيوتر وجميع المنتجات الواردة بالفئة  -االت حاسبة  -النقد 
 

ة مع العالمة العالمة مرتبط -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 

وغيرها 456071
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424653 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -سالم حسن محمد عبد الرؤوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حدائق حلوان -ينة الهدى مد -شارع محمد سعيد من شارع جمال عبد الناصر   4

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة استقبال سمعية وبصرية ، سماعات الرأس للواقع االفتراضى ، اجهزة  - 9الفئة 

قراءة الحروف و /او الرموز البصرية ، شاشات فلورية )فلورسنت( ، اجهزة حاسوب ، 

العرض المرئى( ، شاشات عرض قارنات الكتب االلكترونية ، اقالم الكترونية )وحدات 

تليفزيونية ، شاشات رقمية الكترونية ، اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل او 

تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ 

الصوت او الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، الهواتف والهواتف الذكية واجهزة 

المحمول وقطع غيارها واكسسوارتها الواردة بهذة الفئة ، اليات لالجهزة التى  الهاتف

تعمل بقطع النقد ، االت تسجيل النقد ، االت حاسبة ، معدات معالجة البيانات ، اجهزة 

 9الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

ين كال على حدىالتنازل عن الحرف -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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قاهرةال -مدينة نصر  -شارع  مكرم عبيد  40 -مدينة نصر 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدودة -كورنينج اوبتيكال كومينيكيشنز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 48446كورنينج بليس ، شارلوت نورث كارولينا ،  1455

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الميكانيكية، سدادات الوصالت، أجهزة األلياف الضوئية وتحديداً الوصالت  - 9الفئة 

صواني الوصالت، واقيات الوصالت، موصالت األلياف الضوئية، المحوالت، 

إطارات التوزيع، األغلفة، الرفوف، أقواس التثبيت، اللوحات، األلواح المعدنية، ومنافذ 

الحائط، مقابض السحب، وصالت، المحطات الطرفية؛ أغطية المحطات الطرفية؛ 

دنية؛ تجميعات الكابالت الموصلة سابقاً لالستخدام في شبكة األلياف األسالك المع

الضوئية؛ برامج الكمبيوتر والبرمجيات الخاصة بجهاز محمول والمكيفة لتصور الواقع 

المعزز للمنتج؛ برامج وبرمجيات الكمبيوتر القابلة للنشر أو التنزيل على األجهزة 

 دون غيرها 9ات الميدانية أو تصور المنتج فئة المحمولة للتجارة اإللكترونية أو المبيع
 

------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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى -جونسون اند جونسون 

 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

الواليات المتحدة  58944ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى ، 

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات أوتوماتية لتخزين وتصريف وتوزيع األدوات الجراحية واألدوات  - 9الفئة 

 9ي المستشفيات الوارده بالفئه الطبية التي تستخدم بواسطة األطباء المتمرسين ف
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425158 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا  -دونجوان فيبفان اندستريال كو ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -لين فيليدج  -طريق هونجيي  99رقم  -كانير تكنولوجي بارك  - 44مبني  - 454رقم

 الصين -مدينه دنجوان  -تانجزيا تاون 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -معدات مالحيه  -شواحن البطاريات  -تركيبات كهربيه للحمايه ضد السرقه  - 9الفئة 

مساند معده لالستخدام الجهزه  -تليفونات الذكيه افالم حمايه لل -بطاريات كهربيه 

 -قارنات )اجهزه لمعالجه البيانات(  -اجهزه ملحقه بالحاسوب  -الحاسوب المحموله 

 9موصالت )كهرباء( بالفئه  -سماعات رأس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425201 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه مساهمه -الجيزة لتصنيع مستلزمات الكابالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -كوبريا الجامعه -ش بن مالك  6

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9وقطع غيارها الوارده بالفئه  -الكابالت الكهربائيه  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى كال على  -ص على االلوان االشتراطات        :      منح حق خا

حدة



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425256 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 40شقه  -ور الثالث الد -ش السودان  451

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 9الفئة 
 

599956االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425352 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  -شينزين يويسي تيكنولوجي كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, باوان  048446بيلدينج , هينجفينج اندستري بارك .هيتشو  6سي ,سي  454

 ديستركت ,شينزين . الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات الهاتف القابله للتنزيل، برنامج الحاسب للتحكم في تشغيل  - 9الفئة 

أجهزةالصوت والفيديو، كبائن لمكبرات الصوت، وحدات المؤثرات الكهربائية 

واإللكترونية لآلالت الموسيقية، مضخم الصوت، مكبرات الصوت للجيتارات، مكبرات 

ت، جهاز تحويل الصوت وجميع هذه صوت السلكية، معدات الصوت، مستقبالت الصو

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 9المنتجات واردة بالفئة 
 

فى الوضع العادى Iاالشتراطات        :      التنازل عن حرف  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ال تى دي  -تيليجنت تيكنولوجى كورب أوتيل ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -,تشييوان,شيويوان روود 4تي اتش فلور, بيلدينج بي  45تي اتش ,  8 -تي اتش  1

 , الصين 048500شيلي ,نانشان ,شينزين 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لغايات طبية، اجهزة مالحة للمركبات ]حاسوب اجهزة تشخيص ليست  - 9الفئة 

طبلوني [، قارئ الباركود، أجهزة حاسوب لقياس قدرة المحركات، اجهزة قياس ضغط 

اإلطارات، جهاز لقياس السرعة، منصات لبرامج الحاسوب المسجلة أو القابلة للتنزيل، 

]راسمات ذبذبية[، برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، أجهزة إنذار صوتية، اسيلوغرافات 

اجهزة قياس ضغط إطارات السيارات، اجهزة معاير وضبط زوايا السيارات، اجهزة 

وال ترد  9تصميم وتصنيع محطات البيانات الالسلكية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 ضمن فئات اخرى.
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

207 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -ال تى دي  -دوانغجوان تونستيب ايلكترونيكس تيكنولوجى كو 

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دونغتشنغ -اس تي روود  4, قوانغمينغ اندستريال  8, نمبر  4, بيلدينج  454رووم 

 بروفينس , الصين - قوانغدونغ  -ستريت ,دوانغجوان سيتي 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

هواتف خلوية، مفكرة في شكل حاسوب صغير، حواسيب لوحية، اجهزة  - 9الفئة 

ملحقة بالحاسوب، لوحات مفاتيح الجهزة الحاسوب، فأرة ]أدواتطرفيةللحاسوب[، 

ية مكبرات صوت، سماعات الرأس، اجهزة شحن البطاريات، ساعات ذكية، أغشية واق

مخصصة للهواتف الذكية، أغشية واقية مخصصة لشاشات الحواسيب، نظارات ذكية، 

حافظات للهواتف الذكية، أجهزة تسجيل الفيديو، أقنعة واقية، قفازات للوقاية من 

الحوادث، كبالتالبيانات]أدواتطرفيةللحاسوب[، حوامل مخصصه للهواتف الذكية، 

، سماعات االذن السلكية، سماعات االذن ضمادة )حشوة( لألذن خاصة لسماعات الرأس

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 9الالسلكية وجميع هذه المنتجات واردة 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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425711 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ركة توصية بسيطةش-شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -شارع مكرم عبيد  40 -مدينة نصر 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 440064عالمة رقم  بال
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -اطر الخيرية مركز القن  -ياسوس   -بجوار الدائري 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى Mالتنازل عن حرف ام  -التجارى  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

210 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0426063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيتشوان ويي يو اليكتريك كو .، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورثايست كورنر اوف كروسينغ اوف مينشان روود اند تومينجيانغ روود ، ايكونوميك 

 يلفوبمنت زون ، ديانغ ، سيتشوان  ، جمهورية الصين الشعبيةد

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة شحن البطاريات الكهربائية، بطاريات كهربائية للمركبات، محطات  - 9الفئة 

شحن المركبات الكهربائية، مفاتيح كهربائية، لوحات تحكم ]كهربائيه[، مواد المصادر 

لكهربائي ]اسالك وكبالت[، موصالت ]كهرباء[، محوالت كهربائية، الرئيسية للتيار ا

وال  9اجهزة عالية التردد، اجهزة شحن البطاريات وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

 ترد ضمن فئات اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426825 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 انك -تير سيانس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 90540كوتونوود درايف ، ميلبيتاس ، كاليفورنيا  045

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

عتاد وبرمجيات الكمبيوتر وأجزاؤه وإكسسواراته لالستخدام مع أجهزة لتحليل  - 9الفئة 

اقبة أمراض العيون وُغدد الميبوميوس، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة وتشخيص ومر

 9الميبوميوس بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد على امام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع محمد حسين متفرع من ش جمال االفغاني العمرانية  6شقة الدور االول عقار 

 جيزة

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

-------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 - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428152 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -كيميت للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العمرانيه  -ش استديو االهرام  9

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق  -االشتراطات        :      



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428181 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية ذات مسئولية محدودة -محترفون اتصال التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  4464 - 44164الرياض ’ حى المرسالت ’ طريق الملك عبد العزيز  -1140

 العربية السعودية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الكمبيوتر التطبيقية لدفق محتوى الوسائط السمعية والبصرية عبر  - 9الفئة 

اإلنترنت، برنامج دفق الوسائط، وسائط قابلة للتنزيل، ملفات الوسائط المتعددة القابلة 

، األفالم واألفالم القابلة للتنزيل المقدمة عبر خدمة الفيديو عند الطلب، تطبيقات للتنزيل

برامج الكمبيوتر قابلة لتنزيل، منصات برامج الكمبيوتر، المسجلة أو القابلة للتنزيل 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 9وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428184 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -احمد على احمد محمد جاد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ةاالسكندري -اللبان  -شارع المعلم غالى  0

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428277 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حمد محمد حلمى محمد زكريا ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك/ محمد حلمى  -القناطر الخيرية  -باسوس بجوار مسجد الخلفاء الراشدين 

 محمد زكريا

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الكابالت الكهربائية بالفئة  - 9الفئة 
 

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

 التجارى


