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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 
 

    0388710 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه سويسريه -نوفارتس أ ج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -بازل  0440

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 04اجهزه وادوات جراحيه لألستخدام فى جراحه العيون الوارده بالفئه   - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد بقصر العالمةعلى المنتجات الواردة بالطلب
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 جريدة 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 
 

    0391665 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين انجلترا  -فور دى رابر كو ليمتد 

 وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 51سالك لين ، هينوار جيت اندستريال أيست ، هينوار ديربيشاير ، دى اى  01وحدة 

 لكة المتحدةجى اكس ، المم 5

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

عازل أسنان )سد او غشاء مطاطى يفصل سنا او بضعة اسنان ويبقى الحافة  - 04الفئة 

خالل عمل طبيب االسنان فى الحشو وعالج الجذور ( ، واالجزاء والتجهيزات 

 04واللوازم الخاصة بعوازل االسنان بالفئة 
 

5569711العالمة 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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414565 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -سيراجيم كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, سيوبوك ـ جو , تشونان ـ سي ,تشنجتشونجام ـ ـ جيل , سيومجيو ـ ايوب 0,جونجا  04

 جمهورية كوريا 50401دو 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

"اجهزة تدليك لالستخدام الشخصى ، اجهزة تدليك ، اجهزة للعالج بالموجات  - 04الفئة 

ت الكهرومغناطيسية عالية التردد ، أجهزة للعالج الطبيعي، اجهزة للتدليك التجميلى ، أال

و اجهزة طبية ، اجهزة و ادوات طبية ، اجهزة تدليك ) لغايات طبية ( ، فرشات هوائية 

لغايات طبية ، اجهزة العالج الكهربائى منخفضة التردد ، أدوات عالجية غلفانية، 

أجهزة للعالج بالوخز باالبر ، أجهزة للتدليك االهتزازي ، أالت و اجهزة للعالج 

و اجهزة للعالج بالموجات فوق الصوتية ، بطانيات كهربائية بالموجات القصيرة ، أالت 

نة كهربائية لغايات  ِّ نة كهربائية لغايات طبية ، وسائد مسخ  ِّ لغايات طبية ، مخدات مسخ 

 04طبية ، أجهزة تدليك كهربائية لالستخدام المنزلي الوارد بالفئة 
 

على حدى  Vالتنازل عن حرف  -مجمعة  تعهد مالك العالمة باستخدامها -االشتراطات        :      

364374العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -وفى الوضع العادى 
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 جريدة 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 
 

    0422128 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -افراد  -ميد كالينت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -االهرام  -ش المريوطيه  - 75العقار 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 04اثاث مصنوع خصيصا لالغراض الطبيه و جميع منتجات الوارده بالفئة  - 04الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 

 

 

5 

 

 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 
 

    0423691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -شارع الحجاز  040

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

اطراف وعيون  -ة وطب اسنان وبيطرية اجهزة وادوات جراحية وطبي - 04الفئة 

وكافة المنتجات  -مواد خياطة او درز الجروح  -ادوات تجبير  -واسنان اصطناعية 

 04الواردة بالفئة رقم 
 

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

355916العالمة رقم 
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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 
 

    0425159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدوده المسئوليه مؤلفة وقائمة طبقا  -شينزين ايجيبت تكنولوجى كو ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شاجينج صب  -يق جيان ان طر 00رقم  - 5مبني  -الدور االول الي الرابع 

 الصين -بروفنس  -جوانجدونج  -شينزين  -باو ان ديستريكت   -ديستريكت 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 -اجهزه ومعدات طبيه  -اجهزه تبخير لالغراض الطبيه  -اجهزه استنشاق  - 04الفئة 

 -لالغراض الطبيه  اجهزه تطهير بالبخار -اجهزه توزيع االيروسول لالغراض الطبيه 

 04شفاطات االنف الواردة بالفئه  -اجهزه استنشاق االكسجين لالغراض الطبيه 
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 جريدة 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 
 

    0425570 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -السيد البيومى على الزفتاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميت مزاح بجوار مستشفى ميت مزاح بملك / محمد السيد البيومى مركز ومدينة 

 المنصورة الدقهلية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة وادوات جراحيه وطبيه وطب اسنان وبيطريه ، اطراف وعيون  - 04الفئة 

ح وقطن وشاش ورباط ضاغط واسنان اصطناعيه ، ادوات تجبير ، مواد خياطة الجرو

 04وحقن الواردة بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 فرد مصرى الجنسية -السيد البيومى على الزفتاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميت مزاح بجوار مستشفى ميت مزاح بملك/ محمد السيد البيومى مركز ومدينة 

 المنصورة الدقهلية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

ريه ، اطراف وعيون اجهزة وادوات جراحيه وطبيه وطب اسنان وبيط - 04الفئة 

واسنان اصطناعيه ، ادوات تجبير ، مواد خياطة الجروح قطن وشاش ورباط ضاغط 

 04وحقن الوارد بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0426822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تيرسيانس ، انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 51451كوتونوود درايف ، ميلبيتاس ، كاليفورنيا  104

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

بية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في تحليل أجهزة وأدوات ط - 04الفئة 

وتشخيص وعالج ومراقبة أمراض العيون، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة 

الميبوميوس؛ أدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها للتعبير عن العوائق أو االنسدادات 

ة من ُغدد الميبوميوس؛ سخانات طبية تستخدم بشكل أساسي لألغراض الطبية، وبخاص

لتسليط الحرارة على عين المريض وتراكيب العين ذات الصلة لعالج أمراض العيون، 

وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أدوات طبية، وبخاصة العدسات الالصقة 

الطبية التي تستخدم بشكل أساسي لألغراض الطبية وتضم عنصر تسخين كهربائي 

ركيبها على عين المريض لعالج جفاف لتسليط حرارة على غدد الميبوميوس عند ت

العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أجهزة وأدوات التصوير الطبي في صورة نظام يتألف 

( ومقياس للطيف، LEDمن عدسة بصرية وكاميرا ومصباح ، وثنائي ًمصدر للضوء )

يستخدم لتحليل وتشخيص ومراقبة أمراض العيون، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة 

 04ويُباع كوحدة. بالفئة  الميبوميوس
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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 
 

    0428087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 50045، سياتل ، واشنطن تيرى افنيو  ان  004

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة المراقبة لألغراض الطبية، أدوات المراقبة وأجهزة االستشعار  - 04الفئة 

والتنبيهات واألجهزة الطبية لقياس وزن الجسم وتقدير نسبة الدهون في الجسم، أدوات 

العامة وبالتحديد أجهزة المراقبة الصحية لحفظ وتعاقب وتتبع  ومعدات الصحة والعافية

وقياس وعرض حركة الجسم وغيرها من المؤشرات البدنية والفسيولوجية، أدوات 

ومعدات الصحة والعافية العامة وبالتحديد أجهزة المراقبة الصحية لتقدير الحد األقصى 

حزمة الجسم االلكترونية لفقدان الستهالك األكسجين والنبض وأحداث الجهاز التنفسي، أ

 دون غيرها. 04الوزن والواردة بالفئة 
 

615735العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0428364 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة تضامن -عبد الوهاب احمد فتحى وشريكه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القصر العينى السيدة زينب القاهرة 75

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها04االجهزة الطبية الواردة بالفئة ) - 04الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0428365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ماي ميديكال للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  - 5من ش  00شارع  1057م رق

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (04االجهزة الطبية الواردة بالفئة ) - 04الفئة 
 

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

العالمةة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

13 

 

 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 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0327514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد 00

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Yالتنازل عن حرف واى  -تراطات        :      االش
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 جريدة 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 
 

    0408742 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -الهندسية االلمانية للصناعات المتطورة هانى على احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -أكتوبر  7مدينه  -امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه  - 550مصنع رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الوصالت والقطع واالدوات الصحية الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 
 

    0409311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه الفرد الواحد -اير جل كوربريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رمز بريدى  -واليه نيويورك  -هول بروك مدينه  - 0الوحده  -طريق لينكولن  0054

 الواليات المتحده االمريكيه - 00500

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة  –منشأت تنقية الماء  –مجففات شعر  –اجهزة ومكنات تنقية الهواء  - 00الفئة 

 – مكيفات هواء –اجهزة لتوليد البخار  –منشأت ترشيح الهواء  –واالت لتنقية الماء 

مشعات  –مجففات الغسيل  –اجهزة نفخ الهواء  –مرشحات )فالتر( مياة الشرب 

مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء  –معقمات هواء  –حرارية كهربائية ) للتسخين ( 

منشأت واجهزة تهوية  –اجهزة تبريد الهواء  –اجهزة ازالة الروائح الكريهة من الجو  –

 دون غيرها . 00ها تقع بالفئة ) تكييف الهواء ( , وجميع
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 جريدة 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 
 

    0410756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

شينزهين لينكيند تكنولوجي كو ال تى دي ) شركة محدودة المسؤولية مؤلفة و قائمة 

 طبقا لقوانين الصين (

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

إف ، دونج ليان إندرستريال زون ، ساوثيت أوف شوانج يى رود ، باوان  7،  740إيه 

 ديستريكت ، شينزهين ، الصين .

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

تركيبات التدفئة، أجهزة وماكينات التبريد بالغاز، أجهزة وماكينات تنقية  - 00الفئة 

بيح، مصابيح لالضاءة، أجهزة وتركيبات الطهي، أجهزة المياه، تجهيزات الحمام، المصا

وتركيبات االنارة، أنابيب اإلنارة المضيئة، مشعات كهربية، مصابيح عمال المناجم، 

مصابيح إبادة الجراثيم لتنقية الهواء، أجهزة وآالت لتنقية الهواء، مصابيح الشوارع، 

لشاي الكهربية، آالت صنع ، ماكينات القهوة الكهربية، غاليات اLEDأجهزة إضاءة 

الخبز، تركيبات تكييف الهواء، مراوح شفاطات العوادم، مراوح تكييفات الهواء، 

 00صنابير المياه. فئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414285 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004رو مارك بلوش  07 - 00

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة اإلضاءة، التدفئة، توليد البخار، الطهي، التبريد، التجفيف، التهوية،  - 00الفئة 

واألغراض الصحية، رفوف التدفئة، زجاجات الماء الساخن الكهربائية  إمدادات الماء

وغير الكهربائية، الوسائد والبطانيات المسخنة كهربائيًا، ليست لألغراض الطبية، 

غاليات كهربائية، أواني طهي كهربائية، أباجورة، أجهزة ومنشآت لتيسير الماء، أجهزة 

اقد الكحول، مصابيح الغاز، المصابيح وآالت لتنقية الهواء وإزالة الروائح، مو

الكهربائية، أضواء شجرة عيد الميالد الكهربائية، مواقد الضغط الكهربائية، حفالت 

الشواء،آالت صنع القهوة الكهربائية، المواقد، مكيفات الهواء، ناثرات )إضاءة(، فالتر 

أجهزة ترشيح ماء، أجهزة وآالت لتنقية الماء، فالتر لماء الشرب، معقمات الماء، 

أحواض السمك، مواقد الغاز، مبردات، محمصات، جيب مصابيح الماء، بخاخات الوجه 

 .00)ساونا(، مراوح )تكييف الهواء (، ناشر العطور الواردة في الفئة 
 

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

579365العالمة 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 
 

    0416305 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  - المهندسين - 01شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
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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 
 

    0417947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةشركة توصيه بسيط -دهب الخالديه للتجارة والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االزبكيه  -ش محمد حنفي القللي 5

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 -محابس لألنابيب  -الصمامات الهوائية الخاصة بتركيبات التدفئة بالبخار  - 00الفئة 

مجاري تركيبات تنقية مياه ال -محابس خط األنابيب ]صنابير[ -تجهيزات لتوليد البخار 

أجهزة وماكينات  -تطبيقات وتركيبات التبريد بالغاز -أجهزة وماكينات التبريد بالغاز -

كماليات التنظيم ألجهزة وأنابيب  -تطبيقات وتركيبات التبريد بالغاز  -التبريد بالغاز

كماليات التنظيم  -كماليات التنظيم ألجهزة وأنابيب المياه أو الغاز -المياه أو الغاز

كماليات التنظيم واألمان  -كماليات التنظيم واألمان ألنابيب الغاز -ألجهزة الغاز واألمان

أجهزة غسل الغاز  -كماليات األمان ألجهزة وأنابيب المياه أو الغاز -ألجهزة المياه

صمامات للتحكم في  -تركيبات لتنقية مياه المجاري  -]أجزاء من تركيبات الغاز[

 -ت لتنظيم الحرارة ]أجزاء من تركيبات التسخين[صماما -المستوى في الخزانات 

تركيبات غسل  -أجهزة لترشيح الماء  -شبكات توزيع الماء  -شبكات توصيل المياه 

 -لوازم منظمة ألجهزة وأنابيب الماء أو الغاز  -أجهزة المتصاص الماء  -بدفق الماء 

أجهزة وماكينات  -الماء تركيبات لتنقية  -لوازم أمان ألجهزة وأنابيب الماء أو الغاز 

ماكينات  -تركيبات آلية للري  -منشآت لتوريد الماء  -أجهزة لتعقيم الماء  -لتنقية الماء 

الصمامات الكروية ،  -أنابيب المياه للمنشآت الصحية  -الري لألغراض الزراعية 

مصافى ، صمامات فحص الصمامات بما في ذلك صمامات الغاز والمياه ، وتركيبات 

باكة ، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها المدرجة في هذه الفئة هاز لإلضاءة الس

والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وإمدادات المياه واألغراض 

الصحية بما في ذلك صمامات المياه والغاز بما في ذلك الصمامات الكروية وصمامات 

وصمامات اإلبرة وصمامات الفحص وصمامات القدم البوابة والصمامات الكروية 

وصمامات العزل ، الصمامات لألنابيب النحاسية ، والصمامات لألنابيب البالستيكية ، 

والصمامات التي تحتوي على صمولة وتركيب الذيل ، والصمامات التي لها تركيبات 

مة المياه ضغط ؛ تركيبات السباكة والتجهيزات التي تشمل تركيبات وتجهيزات خد
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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

الساخنة والمصافي والفالتر والصنابير والحنفيات ؛ واألجزاء والملحقات لجميع ما سبق 

 (.00المدرجة في هذه الفئة الواردة بالفئة )
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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 
 

    0419334 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صينى الجنسية -فرد  - جاو مينج لى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة جي تيانج  -الصين 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0419335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 صينى الجنسية -فرد  -جاو  مينج لى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة جي تيانج  -الصين 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
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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 
 

    0419336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صينى الجنسية -فرد  -جاو مينج لى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة جي تيانج  -الصين 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

-------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 
 

    0419414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -على احمد محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -م  54 -م  01بلوك  74 -شارع االمام ابو حنيفة  01

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مروحة و الشفاط و الكشاف بالفئة ال - 00الفئة 
 

513564العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0420334 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -فردريك فؤاد جرجس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -الب مدينه دمنهور \بملك / ال -شارع مستجد من شارع عبد السالم الشاذلى 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00اللمبات الكهربائيه بجميع انواعها الوارده بالفئه  - 00الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العال-االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



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 
 

    0424351 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 غوغل ال ال سي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية 50405تين فيو كاليفورنيا امفيثيتر باركواى ماون 0744

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة وأدوات تكييف الهواء وتبريد الهواء والتهوية، ألواح التدفئة والتبريد  - 00الفئة 

المستخدمة ألغراض التدفئة والتبريد الداخلية، وحدات أنظمة التكييف، المصابيح 

تيح اإلضاءة ولوحات التحكم باالضاءة ووحدات اإلضاءة وأشرطة الكهربائية ومفا

االضاءة والمصابيح، األجهزة الكهربائية لتدفئة األماكن ومكيفات الهواء والمراوح 

 دون غيرها 00الكهربائية فئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424481 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 -اجهزة الطهي الكهربائية  -دفايات  -ثالجات  -اجهزة التبريد والتكييف  - 00الفئة 

افران  -فالتر مياة  -شفاطات  -مجففات الشعر  -بوتاجازات  -اجهزة االنارة  -مراوح 

شوايات وجميع  -سخانات المياة  -اجهزة توريد المياة واالغراض الصحية  -كهربائية 

 دون غيرها من الفئات 00منتجات الفئة 
 

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

وغيرها 597563
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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 
 

    0425257 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -الدور الثالث  -ان ش السود 540

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 
 

------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 
 

    0425646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كوناير ايطالي اس ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميالنو ، ايطاليا - 50فيا اميليو مورسيني 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00مجففات الشعر الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

مة باستخدامها مجمعةتعهد مالك العال -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425782 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد سعيد سليمان عبد الصمد ابو عدس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية-بجوار الدائري ياسوس مركز القناطر الخيرية 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

على  Mالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 

419711العالمة مرتبطة مع العالمة  -التنازل عن البيان التجارى على حدة  -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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427601 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة روفائيل رجائى رمزى حبيب وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعيه الثانيه حى الكوثر محافظة سوهاج سوهاج - 01جزء من القطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 
 

    0428183 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة صينية محدودة -ميديا غروب كو. ، ليمتد. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ميديا افينيو ، بيجياو ، شوندى ،  7اف ، ميديا هيدكوارتر بيلدينغ ، نمبر.  00 - 07بى 

 فوشان ، غوانغدونج  ، جمهورية الصين الشعبية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

ة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية أجهزة لإلنار - 00الفئة 

وتوريد المياه واألغراض الصحية ،جهاز تكييف الهواء، منشآت ترشيح الهواء، مراوح 

]لتكييف الهواء[، أجهزة ومكنات تنقية الهواء، منشآت وأجهزة تهوية ]تكييف الهواء[، 

لالستخدام المنزلي، مكيفات الهواء،  معقمات الهواء، أجهزة ترطيب، مزيالت الرطوبة

 وال ترد ضمن فئات اخري. 00أجهزة مطهرة وجميع هذه المنتجات واردة 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 
 

    0428368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ةفرد مصرى الجنسي -احمد محمد صادق مرسال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع محمد فيصل حلمية الزيتون عين شمس القاهرة 5

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 00الفئة 
 

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 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0327515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد 00

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -على حدى وفى الوضع العادى  Yالتنازل عن حرف واى  -اطات        :      االشتر

وغيرها 554555مع العالمة رقم 
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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 
 

    0366379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 الواليات المتحدة االمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  00450انوفيشين درايف تورى ، ميتشيجين  1501

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

د الموقع للسيارات نصف اآللية والسيارات اآللية المركبات، وجهاز تحدي - 00الفئة 

البرية، أو الجوية أو المائية؛ وأجهزة مكافحة السرقة للمركبات؛ وأجهزة اإلنذار 

المكافحة للسرقة الخاصة بالمركبات؛ وأجزاء وتجهيزات المركبات البرية، أو الجوية أو 

ربينات الهيدروليكية، المائية بما في ذلك األجسام، والمواتير والمحركات، والتو

ودواسات السرعة، والمحامل، والمصدات، واالسطوانات، ومانعات االسطوانات، 

والهياكل، والدواسات القابضة، والقوابض الخاصة بأنظمة الدفع، ومحركات الموائع 

واإلطار االحتياطي وأغطية اإلطارات، ومؤشرات اإلتجاهات، وسالسل وأحزمة 

ل، وبطانات الفرامل، و ,مسامير الفرامل، وعتاد التروس، القيادة، ودواسات الفرام

واألبواق الكهربائية، والدوائر الهيدروليكية أو الهوائية، وأحزمة المروحة الخاصة 

بالمحركات، وسالسل عمود الكامة، ومحوالت عزم الدوران، والصالت الهيدروليكية، 

وخراطيم الوقود، والمحاور، والعجالت، ومحاور العجالت، وجنوط العجالت، 

وحامالت األمتعة والناقالت، مرايا الرؤية الخلفية، وواقيات الطين، وأقواس الطين، 

وتروس المبتدئين، واألغطية الواقية للزنبركات، وقذائف المبرد والشوايات، ولوحات 

التشغيل، وماصات الصدمات، وأجهزة مكافحة التلوث، وأوزان التوازن للعجالت، 

ومدعمات األطر اإلضافية، وأغطية الزنبرك، ومبيتات تروس وكاتمات الصوت 

التوجيه، وعجالت التوجيه، والناقالت الخاصة بالمركبات البرية، واإلطارات الهوائية 

ومضخات اإلطارات، ووصالت العجالت الحرة، وقضبان االلتواء، والوصالت العامة 

كسية، وأغطية خزانات الخاصة بانظمة الدفع، وصمامات اإلطارات، اإلنذارات الع

النفط والوقود،وبطانات القابض، وأجهزة البدء الكهربائية، وعلب التروس، والتروس، 

والزنبركات، والمراوح، وآليات نقل الدفع، وألواح اآللة، ومساحات الزجاج األمامي، 

وتروس التوجيه، ومواد الترقيع لإلطارات، والزجاج األمامي، وأغطية النوافذ وزجاج 

افذ الُمشكل، ومساند الرأس الخاصة بالمقاعد، ومقاعد السيارة ومقاعد سالمة الطفل، النو

 وأغطية للمقاعد.
 

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 
 

    0372139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -كة كيه ام سي شين اندستريال كو ال تي دي شر

 وقائمة طبقا لقوانين تايوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، شانج شان روود ، اكسينهاو ديستريكت ، تاينان سيتى ، تايوان ، ار او سى 00ان او 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

ل الحركة للمركبات البرية ، عجالت مسننة التروس ، احزمة اعمدة نق - 00الفئة 

للمركبات ، بكرات للمركبات ، شدادات ، قضبان السلسلة ، قطع غيار واكسسوارات 

الدراجات الهوائية ، اى سالسل الدراجات ، عجالت مسننة للدراجات الهوائية ، تروس 

، بكرات الدراجات ، الدراجات اعمدة نقل الحركة للدراجات ، احزمة الدراجات 

الموتور للدراجات ، قضبان سالسل للدراجات ، اجزاء واكسسوارات للدراجات النارية 

، وهى سالسل الدراجات النارية ، وسالسل صامتة للدراجات النارية ، عجالت مسننة 

للدراجات النارية ، تروس الدراجات النارية ، اعمدة نقل الحركة للدراجات النارية 

دراجات النارية وبكرات الدراجات النارية ، الموتور للدراجات النارية ، واحزمة ال

قضبان السالسل للدراجات النارية ، قطع غيار واكسسوارات السيارات ، سالسل 

السيارات ، والسالسل الصامتة للسيارات ، عجالت السيارات المسننة ، تروس 

، البكرات السيارات ، الموتور السيارات ، اعمدة النقل للسيارات ، احزمة السيارات 

 00للسيارات ، قضبان سالسل للسيارات 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 
 

    0415888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة -بورج وارنر أنك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية  - 00507ميشيجان  -اوبرن هيلز    -د هاملين رو 5014

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات؛ أجهزة النقل برا أو جوا أو بحرا ومضخات هوائية ومولدات  - 00الفئة 

التيار البديل و أنظمة ومكونات قيادة العجالت وضوابط وبرامج إلكترونية للدفع 

ومكونات الدفع الرباعي ومضخات التدفق المحوري ومحركات  الرباعي وأنظمة

السلسلة وضاغطات سلسلة والسالسل والضاغطات والمخمدات والتروس التفاضلية 

وأغطية الموزع ودوارات الموزع وسالسل القيادة وصمامات التصفية والموصالت 

يل عبر المحرك األرضية وعلب التروس للقيادة الكهربائية والمحاور الكهربائية للتشغ

وناقل الحركة الكهربائي ووحدات التحكم اإللكتروني والمحركات الكهربائية للمركبات 

وضابطات بدء التشغيل اإللكتروني لمحركات الديزل وضوابط االنبعاثات وأنظمة 

االنبعاثات وأنظمة وضوابط المحرك الحرارية ومكونات التوقيت للمحركات وأنظمة 

مامات إعادة تدوير غاز العادم والمشغل القابض لمحرك توقيت صمام المحرك وص

المروحة ومشغل المروحة والمراوح ومقبض المروحة ومجموعة القابض للمروحة 

وصفائح االحتكاك وأجهزة التحكم في الوقود والتروس وصناديق التروس وعاكسات 

زيت التيار والمغناطيسات للدراجات النارية ومشغالت المحركات ومفتاح ضغط ال

ومضخات الزيت والقابضات أحادية االتجاه األكسجين والمجسات وقطع غيار مركبات 

النقل البري والمائي والجوي وإلكترونيات الطاقة للمركبة ومكونات نظام مجموعة نقل 

الحركة والصمامات التناسبية والمضخات وأجزائها وصمامات إعادة التدوير وتروس 

مات والمنظمات لمولدات السيارات والضاغطات التخفيض ومضخات التجدد والمنظ

الدوارة وأنظمة الهواء الثانوية والمسننات )للعجالت المسننة( ومشغالت ومكونات 

وأنظمة اإلدارة الحرارية واألنظمة الحرارية والصمامات الخانقة وسالسل زمنية 

 ومجموعات التوقيت تحديدا: السالسل وموجهات الذراع والموترات والمسننات

)للعجالت المسننة( واألطوار والملفات اللولبية ومسننات التوقيت ونظام مراقبة 

اإلطارات؛ مكونات نظام مراقبة اإلطارات، تحديدا: إلكترونيات اإلطارات وصمام 

ضغط االطارات ومحدد المشغل تي اس اس والصمام واألغطية ونواة الصمام والهزاز 

مرابط النقل وسالسل النقل وأنظمة نقل الحركة االلتوائي والمخمدات وحافظات النقل و

والشواحن النفاثة والصمامات وأنظمة التحكم في البخار واالنبعاثات ومؤقتات الكامات 

المتغيرة والملف اللولبي ذو القوة المتغيرة والمشغالت متغيرة السرعة وبوابات النفايات 
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 جريدة 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

 ـا( دون غيرهـــ00ومضخات المياه . الــــوارده 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 
 

    0415889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة -بورج وارنر أنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 00507هاملين رود ، اوبرن هيلز ، ميتشيجان  5014

 12 : المةــــــالع اتـــفئ
 

المركبات؛ أجهزة النقل برا أو جوا أو بحرا ومضخات هوائية ومولدات  - 00الفئة 

التيار البديل و أنظمة ومكونات قيادة العجالت وضوابط وبرامج إلكترونية للدفع 

الرباعي وأنظمة ومكونات الدفع الرباعي ومضخات التدفق المحوري ومحركات 

سلة والسالسل والضاغطات والمخمدات والتروس التفاضلية السلسلة وضاغطات سل

وأغطية الموزع ودوارات الموزع وسالسل القيادة وصمامات التصفية والموصالت 

األرضية وعلب التروس للقيادة الكهربائية والمحاور الكهربائية للتشغيل عبر المحرك 

الكهربائية للمركبات  وناقل الحركة الكهربائي ووحدات التحكم اإللكتروني والمحركات

وضابطات بدء التشغيل اإللكتروني لمحركات الديزل وضوابط االنبعاثات وأنظمة 

االنبعاثات وأنظمة وضوابط المحرك الحرارية ومكونات التوقيت للمحركات وأنظمة 

توقيت صمام المحرك وصمامات إعادة تدوير غاز العادم والمشغل القابض لمحرك 

والمراوح ومقبض المروحة ومجموعة القابض للمروحة  المروحة ومشغل المروحة

وصفائح االحتكاك وأجهزة التحكم في الوقود والتروس وصناديق التروس وعاكسات 

التيار والمغناطيسات للدراجات النارية ومشغالت المحركات ومفتاح ضغط الزيت 

ركبات ومضخات الزيت والقابضات أحادية االتجاه األكسجين والمجسات وقطع غيار م

النقل البري والمائي والجوي وإلكترونيات الطاقة للمركبة ومكونات نظام مجموعة نقل 

الحركة والصمامات التناسبية والمضخات وأجزائها وصمامات إعادة التدوير وتروس 

التخفيض ومضخات التجدد والمنظمات والمنظمات لمولدات السيارات والضاغطات 

والمسننات )للعجالت المسننة( ومشغالت ومكونات  الدوارة وأنظمة الهواء الثانوية

وأنظمة اإلدارة الحرارية واألنظمة الحرارية والصمامات الخانقة وسالسل زمنية 

ومجموعات التوقيت تحديدا: السالسل وموجهات الذراع والموترات والمسننات 

قبة )للعجالت المسننة( واألطوار والملفات اللولبية ومسننات التوقيت ونظام مرا

اإلطارات؛ مكونات نظام مراقبة اإلطارات، تحديدا: إلكترونيات اإلطارات وصمام 

ضغط االطارات ومحدد المشغل تي اس اس والصمام واألغطية ونواة الصمام والهزاز 

االلتوائي والمخمدات وحافظات النقل ومرابط النقل وسالسل النقل وأنظمة نقل الحركة 

أنظمة التحكم في البخار واالنبعاثات ومؤقتات الكامات والشواحن النفاثة والصمامات 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

المتغيرة والملف اللولبي ذو القوة المتغيرة والمشغالت متغيرة السرعة وبوابات النفايات 

 ( دون غيرهـــــــــــــا00ومضخات المياه . الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
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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 
 

    0420107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -هيدروتيرف ايجيبت للتجارة والصناعة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -المعادي  -المعادي الجديده  -057ش 5

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00ا المختلفة و قطع غياراها الوارده بالفئة المركبات الكهربائية بانواعه - 00الفئة 
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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 
 

    0423693 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الجديدة  مصر -النزهة  -شارع الحجاز  040

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

وكافة المنتجات الواردة  -المركبات واجهزة النقل البرى والجوى او المائى  - 00الفئة 

 00بالفئة رقم 
 

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

354915العالمة 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 
 

    0423839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المصرية االوربية للصناعات المكملة للسيارات لصاحبها ايمن سالمان سليم سالمان 

 مصرى الجنسية -فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان - 0منطقة  - 50قطعة  - 0بلوك  -ثانية المنطقة الصناعية ال

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00قطع غيار واكسسوارات السيارات الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

وغيرها 413556االشتراطات        :      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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424376 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة -محمود محمد محمود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ح علي بك حسني متفرع من جزيرة بدران روض الفرج القاهرة 5

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

وجميع المنتجات  00وقطع غيارها الواردة بالفئة  الدرجات الهوائية واجزائها - 00الفئة 

 00الواردة بالفئة 
 

----االشتراطات        :      



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 
 

    0424634 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -تريومف ديزاينز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -بى زد  5 04ال اى ’ ليسيستر شاير ’ هينكلى ’ نورماندى واى 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

دراجات نارية؛ دراجات نارية صغيرة؛ دراجات بخارية؛ دراجات هوائية؛  - 00الفئة 

الطاقة؛ دراجة دراجات كهربائية؛ دراجات هوائية كهربائية؛ مركبات بعجلتين تعمل ب

ثالثية العجالت؛ الدراجات الرباعية؛ المركبات البرية؛ قطع غيار وتركيبات لجميع 

 ( دون غيرهـــــــــــــا00البضائع المذكورة أعاله. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

5463339االشتراطات        :      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 

 
 

 : عنها طلب رقم  قدم
 

    0424928 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية -فرد  -فاطمة سليمان علي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ثان  -شارع ابراهيم عوض بجوار االستاد بملك / عبد الودود محمود علي الرفاعي 

 يةحي شرق الدقهل -المنصورة 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00الجرارات والحفارات والعدد للنقل الثقيل الواردة بالفئة رقم  - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0424930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرية الجنسية -فرد  -فاطمة سليمان علي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ثان  -شارع ابراهيم عوض بجوار االستاد بملك / عبد الودود محمود علي الرفاعي 

 حي شرق الدقهلية -المنصورة 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 00حفارات والعدد للنقل الثقيل الواردة بالفئة الجرارات وال - 00الفئة 
 

التنازل عن الحروف ان دي سي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

NDC  كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة 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 
 

    0427692 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية  -شينزين سوبايت بايسكل اندستري ديفيلوبمينت كو ليمتد 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -زيتيان اندسترياال بارك الثالث  -ليبانج ساينس اند تكنولوجى بارك  -مبنى ايه  -/اف5

 الصين -شينزين  -مينج نيو ديستريكت جوانج -جونجمينج 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

صرر العجالت  -أذرع التوجيه في الدراجات  -هياكل الدراجات  -دارجات  - 00الفئة 

سكوتر التوازن  -دواسات للدراجات  -مكابح الدراجات  -مقاعد الدراجات  -للدراجات 

 دون غيرها 00راجات الكهربائية بالفئة الد -سكوتر الدفع ) مركبات (  -الزاتى 
 

---------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 
 

    0423694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -شارع الحجاز  040

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

االسلحة النارية والذخيرة والقذائب والمتفجرات وااللعاب النارية وكافة  - 05الفئة 

 05المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

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

354656العالمة 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 
 

    0414287 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004ش رو مارك بلو 07 - 00

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن الثمينة وسبائكها )بخالف أغراض األسنان(، المجوهرات، األحجار  - 00الفئة 

الكريمة؛ أدوات قياس الزمن والوقت، األجسام المعدنية الثمينة، التمائم )المجوهرات(، 

الشموع من المعادن الثمينة،  صناديق المعادن الثمينة، حافظات الساعات، حامالت

أزرار األكمام، أساور الساعات،التمائم، األقراص )الساعة(،الساعات الشمسية، سالسل 

الساعات، سالسل المفاتيح الفاخرة، دبابيس ربطة العنق، تماثيل من المعادن الثمينة، 

ه ساعات الحائط، الميداليات، ساعات اليد، حركات الساعة، ساعات الحائط، المنب

 .00الواردة في الفئة 
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423224 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -النسيم للمجوهرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قصر النيل  -ش عبد الخالق ثروت  10

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 00المجوهرات واالحجار الكريمة وشبه الكريمة بالفئة  - 00الفئة 
 

نازل عن الحرفين كال على حدى وفى الوضع العادىالت -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 
 

    0423695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -هانى عبد الوهاب امين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ديدة مصر الج -النزهة  -ش الحجاز  040

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو  - 00الفئة 

ادوات  -) غير الواردة فى فئات اخرى( المجوهرات واالحجار الكريمة  -مطلية بها 

 00اردة بالفئة رقم وكافة المنتجات الو -قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة 
 

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

365956العالمة رقم 
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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 
 

    0425266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -هيم بطرس يوسف فاروق ابرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش االندلس  55

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الحلي والمعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن  - 00الفئة 

 -واالحجار الكريمه  نفيسه او مطليه بها غير الوارده في فئات اخري المجوهرات

ادوات قياس الوقت الساعات وادوات قياس الوقت الدقيقه وجميع المنتجات الوارده بالفئه 

 00رقم 
 

5976التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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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 
 

    0426266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الهنا شوب للتجارة واالستيراد )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقى  -أ شارع هارون  00بالعقار رقم  0شقه  -الدور االول 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 00يع المنتجات الواردة بالفئه رقم جم - 00الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0427760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 
 

------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 
 

    0428085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه  - 50045واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  004

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 -دبابيس للزينه  -صناديق للمجوهرات  -علب للمجوهرات  -المجوهرات  - 00الفئة 

دون  00اساور ذراع والواردة بالفئة رقم  -السالسل  -القالدات  -الخواتم  -االساور 

 غيرها
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423820 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -م للكيماويات واالدوية ش ذ م م شركة بيوركي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نموذج  00جرين تاورز خلف فندق هيلتون جرين بالزا برج  -سموحه شارع العشرين 

 االسكندريه  0

 5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

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

العالمة 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 
 

    0427761 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 01الفئة 
 

----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 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0327516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -يس سيد احمد وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم روض الفرج  -شارع ابن الرشيد  00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ت االعالنية والنشرات للدعاية لمنتجات الشركة الواردة المطبوعات واللوحا - 07الفئة 

 07بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  -على حدى فى الوضع العادى  Yاالشتراطات        :      التنازل عن حرف واى 

565395العالمة رقم 
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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 
 

    0337089 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة كندية -سيرك دو  سوليي كندا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، كندا 7ام  0زد  0الشارع الثانى ، مونتريال ، كيبيك ، اتش  0044

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

عريفية، بروشورات البضائع الورقية، تحديدا: ، المجالت، الكتيبات الت - 07الفئة 

تذكارية لألنشطة، الكتب والكتب التذكارية المتعلقة بالسيرك، الترفيه والفن، الملصقات، 

مطبوعات حجرية، التقاويم، مذكرات يومية، الصحف، وسائد المذكرات، ورق الصور 

المنقولة، وشم الزينة، األعالم الورقية، الالفتات والشعارات، دفاتر للتلوين، مجموعات 

رسم والتلوين لألطفال، كتب للرسوم الهزلية، سجالت القصاصات، دفاتر العناوين، ال

مؤشر الكتب، فتاحات الرسائل، البومات للصور الفوتوغرافية، دفاتر مواعيد، مجلدات 

تغليف الدفاتر، ورق تغليف هدايا؛ أكياس الورق والبالستيك للتسوق، للتغليف، لحمل 

ة   ، أكياس البضائع، أكياس التسوق البالستيكية القابل الطعام؛ حقائب لالغراض  عامِّ

إلعادة االستخدام، أكياس الهدايا البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام، أكياس قماشية 

للهدايا؛ القرطاسية؛ الصور ذات اإلطار؛ اقالم الحبر، اقالم الرصاص، أطقم مكتبية، 

ير المرمزة مغناطيسيا لالستخدام مجموعات األقالم وأقالم الرصاص؛ بطاقات الخصم غ

في الهواتف العامة؛ المنشورات المطبوعة المتعلقة بالموسيقى؛ دفات الكتب؛ حقائب 

حمل األقالم؛ ثقاالت الورق؛ بطاقات التهنئة، بطاقات البريد، بطاقات المالحظات؛ 

ت، الصور؛ الصور الفوتوغرافية؛ الصور الرقمية؛ مفكرات؛ الدفاتر، اوراق المالحظا

مساند الكتابة؛ كتب الملصقات؛ الملفات، حافظات للملفات، ملفات الورق؛ لوحات رسم؛ 

القطع الواقية الورقية، مناديل ورق للمائدة؛ أوعية تغليف الطعام والمشروبات؛ الزينة 

 07من الورق المعجن، التماثيل الصغيرة، األقنعة والتماثيل والواردة بالفئة 
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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 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0393466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -المتحدة للخدمات الرقمية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المكتب االدارى الكائن بمسطح الدور الرابع فوق البدروم واالرضى والميزانين 

 الجيزة -الدقي  -رع وزاره الزراعه شا - 7بالعقار رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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 
 

    0395674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -المصريين للخدمات التسويقية تذكرتى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع الخليفة المامون  70

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع منتجات الفئة رقم  - 07الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

63 

 

 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 
 

    0395681 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية -المصريين للخدمات التسويقية تذكرتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -الخليفة المامون شارع  70

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع منتجات الفئة رقم  - 07الفئة 
 

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 
 

    0397023 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجيزة -الدقي  -شارع محمد الغزالى 5

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 07الفئة 
 

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

563333العالمة رقم 
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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 
 

    0410661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حدودةشركة ذات مسئولية م - A G Eابو رجيلة جروب ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

التجمع الثالث  -المنطقة الصناعية شمال طريق  القطامية العين السخنة  101قطعة رقم 

 القاهرة -

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07مطبوعات الشركة بالفئة   - 07الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -رمضان عبد العزيز محمد مبروك عالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -السيوف  -مصطفي كامل  -المدينة الفرنسية  0م الدور الخامس امام السلم عمارة رق

 االسكندرية -قسم الرمل 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 07مطبوعات الشركه فقط الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0415779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -ريهام عبد الفتاح متولى البربرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سراي القبه -5شقة  -قصر الطاهره  -ش  0

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07الجريده بالفئة  - 07الفئة 
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةاال
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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 
 

    0417999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -ر الثالث الدو -ش السودان  540

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع منتجات الفئة  - 07الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0418344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -داليا ضياء الدين ابو شقة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش النزهه ارض الجولف مدينه نصر 1

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 07جريده ورقيه بالفئة  - 07الفئة 
 

-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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0419082 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -وفاء سعيد على عبد الله الباجورى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -زهراء مدينه نصر مدينه نصر اول  0000ع 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07ات الواردة بالفئه المطبوع  - 07الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419084 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئوليه -البيئية شيلد للحلول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه الجديده  -ش اسماعيل غانم  5

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0419088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -اطلس شوز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ب ، ج العبور   المنطقه الصناعيه 54444بلوك  000قطعه رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0419091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -اطلس شوز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ج العبور  -المنطقه الصناعيه  ب  54444بلوك  000قطعه رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07ردة بالفئه جميع المنتجات الوا - 07الفئة 
 

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

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 
 

    0420980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -ابو حسين وشريكه هاني ممدوح جمال  -ماجيك باج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادي -مدينة زهراء المعادي الصناعية 054قطعه رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07االكياس البالستيكية ذات الغلق الذاتي فئه رقم  - 07الفئة 
 

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 بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422246 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سولو سوفت للورق الصحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حي التوسعات الشمالية للمنطقة  0رقم بلوك  0مبني   z 00قطعة االرض رقم 

 الجيزة -اكتوبر  7مدينة  -الصناعية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07العبوات البالستيكية والعبوات المصنوعة من الفوم الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

وغيرها 595335العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422526 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اداشركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيف -امازون تكنولوجيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكيه 50045تيرى افنيو  ان ، سياتل ، واشنطن  004

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات الترويجية واالعالنية وبالتحديد الصور المطبوعة المتمثلة  - 07الفئة 

لتي تباع لآلخرين للدعاية واالعالن بالصور البيانية للمعلومات والمواد الترويجية ا

 دون غيرها 07وتسويق بضائع وخدمات اآلخرين والواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 434956مع العالمة 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 
 

    0422629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة كارتو بوكس )نبيل نصحي رزق وشركاه( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -العاشر من رمضان  - BIش مصطفي فهمي المنطقة الصناعية  VGالقطعه 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07منتجات من الكرتون الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة توصية بسيطة -نبيل نصحي رزق وشركاه  -شركة كارتو بوكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان - BLش مصطفي فهمي  VGالقطعه 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 07منتجات من الكارتون الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -منح حق خاص على االلوان      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 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -ش .ذ.م.م    - GREEN APPLEجرين ابل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية  -قسم سيدى جابر  -شارع عبد اللطيف الصوفاتى  01/00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات  -المناديل الورقيه  -االوراق والمطبوعات الخاصه بالشركه  - 07الفئة 

 دون غيرها من الفئات 07المصنوعه من الورق وجميع منتجات الفئه 
 

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

التنازل عن مارت على حدة
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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 
 

    0423487 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -االصدقاء لصناعة وتجارة منتجات االلبان ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ورش ومخازن شرق المنطقة الصناعية  05بلوك   0،  1،  04،  00قطعتين ارقام 

 االسكندرية -مدينة برج العرب الجديدة  -الثانية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07النشرات الدوريه وجميع منتجات الفئه  -مطبوعات الشركه  - 07الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -كه شركة احمد محمود عطيه عفيفي وشري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز قويسنا    -ملك محمود عطيه عفيفي قادوس  -ش الشيخ رمضان  00قويسنا 

 المنوفيه

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 07الفئة 
 

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

على حدى Kالتنازل عن حرف كيه  - 436475العالمة رقم 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 
 

    0423800 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 07الفئة 
 

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 

 
 

 : طلب رقم قدم عنها 
 

    0423990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -بيرفلي تريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -الحى السابع  -شارع احمد فهيم  05

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07ده بالفئه جميع المنتجات الوار - 07الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0424386 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نائل احمد زكى بسيونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رق االسكندريةالدور الخامس قسم باب ش 140شقة  -االبراهمية  -عباس الحلواني  0

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المنتجات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0424482 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

كروت  -المنتجات المصنوعة من الورق  -المناديل الورقية  -المطبوعات  - 07الفئة 

دون  07ادوات مكتبية )عدا االثاث( وجميع منتجات الفئة  -حفاضات اطفال  -معايدة 

 غيرها
 

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

وغيرها 535499مع العالمة رقم 
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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 
 

    0424596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسيةفرد  -عمرو عبد العزيز احمد منصور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز المنصورة  -الريدانية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07وجميع منتجات الفئة  07الجريدة الورقية بالفئة  - 07الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0424939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كريم عبد العال عبد النبى مرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 حلة الكبري الغربيةمركز الم

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن كلمة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      

كال على حدى Richريتش 
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 جريدة 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 
 

    0425259 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 07بالفئه جميع المنتجات الوارده  - 07الفئة 
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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 
 

    0425418 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمود ماجد عبد العظيم حمودة وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ز طوخ ملك / الطوخي ابراهيم علي مرك -كفر علوان 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

كال على حدى 57وعن رقم  Fاف 
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 جريدة 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 
 

    0425428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -أوتو بايلوت للتدريب والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز خدمات الحي السابع والثامن مبنى التجرة فايف ستار  001_  0405مكتب رقم 

 الجيزة -اكتوبر  7مدينة  0/  50قطعة رقم 

 16 : المةــــــعات الـــفئ
 

 07المنتجات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة
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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 
 

    0425804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -الدور الثالث  -ش المدرسه االبتدائي 5

 بملك على سعيد سليمان

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07العبوات الكرتونية لتعبئة االدوات الكهربائية الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

التجارى



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 
 

    0425884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد العدل فهمي حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -الحرفيين  -ش فتحي طلبة ناصية صادق غالي من ش جمال عبد الناصر  05

 القاهرة -السالم  -الدور االرضي  -السالم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المنتجات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص  -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 
 

    0426700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 7 -الصناعيه االولى بالمنطقه  - 070( القطعه 0440الوحده رقم )

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 07الفئة 
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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 
 

    0426705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامنشركه  -رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 7 -بالمنطقه الصناعيه االولى  - 070( القطعه 0440الوحده رقم )

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات بالفئة  - 07الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل 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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0427343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -ام بي سي اي بي  منطقة حرة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لالعالم  -الطابق الخامس -مبني ام بي سي 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - 07الفئة 

فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوترغرافية، القرطاسية، مواد 

اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، مواد الفنانين، فراشي الدهان او 

اآلآلت الكاتبة واللوازم المكتبية ) عدا االثاث(، مواد التوجيه والتدريس ) عدا التلوين، 

األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية ) غير الواردة في فئات أخرى(، حروف الطباعة، 

الكليشيهات ) الراسمات(، ورق نشاف، أجهزة وأالت تجليد الكتب ) معدات مكتبية( ، 

يات، مؤشرات للكتب، كتب، تقاويم، بطاقات، كتالوجات، تجاليد كتب، مساند كتب، كتب

مصفات حروف الطباعة، دفاتر يوميات، صور معدة للنقل، رسوم بيانية، ناسخات، 

كليشيهات حفر، كليشيهات، مغلفات ) قرطاسية(، فهارس، بطاقات غير نسيجية، 

رية صواني الرسائل، أحرف الطباعة، حجارة للطباعة الحجرية، أشغال طباعة حج

فنية، مطبوعات حجرية، مجالت ) دوريات(، ورق نسخ ) قرطاسية(، أدلة ) كتب 

موجزة(، نشرات إخبارية دورية، صحف، دفاتر، أرقام الطباعة، دفاتر قطع للكتابة ، 

دفاتر قطع )قرطاسية(، كراسات، بنتوغراف ) أدوات نسخ التصاميم والرسوم( ) 

صور ، أجهزة لتركيب الصور  معدات الرسم(، دوريات، صور فوتوغرافية،

الفوتوغرافية، إعالنات من الورق أو الورق المقوى ، خطط ) مخططات(، طوابع بريد، 

بطاقات بريدية، إعالنات كبيرة، منشورات مطبوعة، أجهزة طباعة متنقلة ) لوزام 

مكتبية(، حروف طباعة، صور مطبوعة ) مطبوعات(، بيانات إعالنية، ألبومات، 

 دون غيرها 07ورق أو الروق المقوى، تقاويم للمالحظات، تذاكر فئة الفتات من ال
 

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 
 

    0427446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نش تضام -محمود سيد عبد العال وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ب مجمع التطبقيين الدور الثاني م بدر القاهرة 00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات , ادوات مكتبية الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

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

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427833 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن جمال الدين محمد فتحى احمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الرمل  -عزبة المسيري عزبة االوقاف ابيس 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوي  -واللوازم المكتبية  -مواد تجليد الكتب  -المطبوعات  - 07الفئة 

كليشيهات  -حروف الطباعة في االالت الطابعة  -والسلع المصنوعة من هذه المواد 

 07الطباعة الواردة بالفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -ستخدامها مجمعة تعهد مالك العالمة با -االشتراطات        :      

حدى
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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 
 

    0427834 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -عبد الرحمن جمال الدين محمد فتحى احمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الرمل االسكندرية -زبة المسيري عزبة االوقاف ابيس ع

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 -والوريق المقوي  -واللوازم المكتبية  -مواد تجليد الكتب -المطبوعات  - 07الفئة 

كليشيهات  -والسلع المصنوعة من هذه المواد حروف الطباعة في االالت الطابعة 

 07 الطباعة الواردة بالفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0427835 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-وات ذا ترك للمطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  - 5م 0مرنا حي  -الدور االرضي  - 00محل 

 القاهرة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة  - 07الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0427840 

 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 -  مركز المحلة الكبري

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 07الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    0427968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -01شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   540

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (07جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 07لفئة ا
 

-------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 
 

    0428058 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد العدل فهمى حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الحرفيين  -ناصية صادق غالى من شارع جمال عبد الناصر  -ش فتحى طلبة  05

 السالم

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07منتجات الفئة  - 07الفئة 
 

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 
 

    0428060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد محمد العدل فهمى حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الحرفيين  -ش فتحى طلبة ناصية صادق غالى من شارع جمال عبد الناصر  05

 السالم

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 07منتجات الفئة  - 07الفئة 
 

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

التجارى وعن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة 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 
 

    0327517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم روض الفرج  -شارع ابن الرشيد  00

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

دى فى الوضع العادىعلى ح Yاالشتراطات        :      التنازل عن حرف واى 
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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 
 

    0403026 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-شريف احمد خيرى وشركاءه)برايت شيلد(  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شام لبيب المتفرع من ش مصطفى ش ه 54محل باالول يمينا والبدروم بالعقار رقم 

 النحاس مدينة نصر القاهرة

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05جميع المنتجات الواردة بالفئة - 05الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0409553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -زكريا شعبان راتب نصار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مركز السادات  -السادات  -ش ابو بكر الصديق  005

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

ين وقطع المواسير والوصالت الواردة المواسير البالستيكيه والبولى برويل  - 05الفئة 

 05بالفئه 
 

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 
 

    0412358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -الباز  بدير عبد الوهاب عبد الوهاب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز المنصوره الدقهليه -شها بملك / منيره يوسف صادق ابو الخير 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0418516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -اكوا بيور للصناعات البالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ نشأت عبد  - 0/105عقار رقم   -05مجاوره  -الحي الخامس  -دمياط الجديده 

 دمياط -الرؤف  

 17 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 05مواسير و وصالت البولي بربلين الوارده بالفئة رقم  - 05الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -باستخدامها مجمعه 



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 
 

    0418517 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -اكوا بيور للصناعات البالستيكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك/ نشأت عبد  - 0/105عقار رقم  -05المجاوره  -الحيى الخامس  -دمياط الجديده 

 دمياط -الرؤف  

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مواسير و وصالت البولي بربلين الوارده بالفئة  - 05الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    0423415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -بروج إلنظمة المياة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بنى  - 71وجزء من القطعة رقم  77القطعة رقم  -بياض العرب  -المنطقة الصناعية 

 سويف

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05جميع منتجات الفئة  - 05الفئة 
 

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

463363العالمة رقم 
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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 
 

    0423559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سيطهشركة توصيه ب -شركة احمد محمود عطيه عفيفي وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مركز قويسنا    -ملك محمود عطيه عفيفي قادوس  -ش الشيخ رمضان  00قويسنا 

 المنوفيه

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 05الفئة 
 

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

على حدى Kالتنازل عن حرف كيه   - 436474العالمة 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 
 

    0424126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -محمد على محمد عرابى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -ملك / ناصر حسين عبد العزيز نصار مركز قليوب  -طنان  -بة المائد عز

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05منتجات الفيبر جالس الواردة بالفئة   - 05الفئة 
 

التنازل عن كلمة تكس على  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 

حدة
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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

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424387 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -نائل احمد زكى بسيونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدور الخامس قسم باب شرق االسكندرية 140شقة  -االبراهمية  -عباس الحلواني  0

 17 : المةــــــعات الـــفئ
 

 05المنتجات الوارد بالفئة  - 05الفئة 
 

----------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 
 

    0427677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -عامر انترناشيونال اكو ستار  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 القاهرة -المرج  -كفر ابو صير  -شارع مدرسة على مبارك  -كفر ابو جريش 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05المواسير بولى بولى الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

 E Sاى اس   التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

كال على حدى
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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 
 

    0427763 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقاهرةا -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 05الفئة 
 

----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 
 

    0327518 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد  00

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 
 

على حدى وفى الوضع العادى Yالتنازل عن حرف واى  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0391549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  قائمة ومنظمه تحت قوانين بلجيكا -كورتينا ان فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا -أودينارد  5544 - 00ميرسبلويم ميلدين 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

حقائب  -حقائب الكتف  -حقيبة سفر قماشية  -حقائب يد للسيدات  -حقائب  - 00الفئة 

 -الجزادين  -محافظ نقود معدنية  -حقائب السفر الصغيرة  -حقائب الكتب  - -سفر 

علب من  -حقائب تسوق  -حقائب مستحضرات الزينة الغير مجهزة  -محافظ للوثائق 

ناقالت  -حافظات البطاقات ) محافظ الجيب (  -صناديق الثياب ) امتعة (  -جلد مقوى 

 -حقايب للرياضة  -حافظات للمفاتيح  -حقائب الشاطئ  -حقائب الظهر  -المالبس 

 دون غيرها 00حافظات بطاقات االئتمان الوارد بالفئة  -اكياس عطلة نهاية االسبوع 
 

-----االشتراطات        :      
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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 
 

    0414289 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -كليشي  50004رو  مارك  بلوش  07 - 00

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

اويات وحقائب السفر، المظالت، الجلود وتقليد الجلود، جلود الحيوانات،الح - 00الفئة 

مظالت الشمس وعصي المشي، السياط والسروج، السلع الجلدية من الجلد أو التقليد من 

الجلد )باستثناء الحاالت المناسبة للمنتجات التي تحتوي على القفازات واألحزمة(؛ 

حقائب حقائب الظهر، حقائب اليد، حقائب السفر، الحقائب المدرسية؛الصناديقالجلدية،ال

الرئيسية )سلع جلدية(،ألجمة للحيوانات، مقاود، تنجيد جلدي لألثاث الواردة في الفئة 

00. 
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعه 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
 

 

 

119 

 

 جريدة 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 
 

    0419087 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -اطلس شوز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ج العبور  -المنطقه الصناعيه  ب  54444بلوك  000قطعه رقم 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 
 

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 
 

    0419090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -اطلس شوز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -ج العبور  -المنطقه الصناعيه  ب  54444بلوك  000قطعه رقم 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 
 

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

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 
 

    0423575 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440ار ،  اى 0رو فرانسوا  00

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

لجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحيوانات الخام أو  - 00الفئة 

المدبوغة؛ حقائب أمتعة وحقائب حمل؛ المظالت والشماسي والعصي؛ السياط وأطقم 

ليفة؛ الصناديق الجلدية؛ الحيوانات والسروج؛ أطواق وأربطة ومالبس للحيوانات األ

صناديق من ألواح جلدية؛ زخارف جلدية لألثاث؛ حقائب )أكياس وأجربة( جلدية 

للتعبئة؛ حقائب، وتحديداً، حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ حقائب الظهر؛ حقائب للشاطئ؛ 

حقائب التسوق ذات عجالت؛ حقائب لألوراق والكتب؛ حقائب مدرسية؛ حقائب 

بس؛ صناديق سفرية؛ أحزمة جلدية؛ حقائب صغيرة للوثائق الخصر؛ حقائب المال

واألوراق؛ محافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق؛ محافظ نقود؛ حقائب صغيرة لمواد 

التواليت ومستحضرات التجميل غير مجهزة؛ مصنوعات جلدية؛ منتوجات بحجم 

نفيسة؛ محافظ  صغير من الجلود، وتحديداً، المحافظ، محافظ النقود، ليست من معادن

للبطاقات؛ حافظات مفاتيح.األثواب الضيقة؛ المالبس النسائية الداخلية؛ المالبس 

الداخلية؛ البيجامات؛ األرواب؛ أزياء للسباحة؛ لفاعات لإلستحمام؛ شياالت للمالبس؛ 

لباس القدم )عدا التجبيرية(، وتحديداً األحذية؛ الصنادل؛ أحذية ذات كعب عالي؛ أحذية 

ش؛ الجزم؛ أحذية على شكل جوارب؛ شباشب؛ أغطية الرأس، وتحديداً زحف قما

القبعات؛ البيريهات )قبعات مستديرة مسطحة(؛ القالنس )أغطية للرأس(؛ أقنعة نوم.فئة 

00 
 

----------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 
 

    0423769 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440اى ار ،   0رو فرانسوا   00

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

ات الخام أو الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحيوان - 00الفئة 

المدبوغة؛ حقائب أمتعة وحقائب حمل؛ المظالت والشماسي والعصي؛ السياط وأطقم 

الحيوانات والسروج؛ أطواق وأربطة ومالبس للحيوانات األليفة؛ حقائب صغيرة؛ 

حقائب ظهر؛ حقائب ]أكياس وأجربة[ جلدية للتعبئة؛ حقائب للتخييم؛ حقائب للمتسلقين؛ 

لصيد ]لوازم للصيد[؛ حقائب مالبس سفرية؛ أحزمة كتف حقائب للرياضة؛ حقائب ل

جلدية؛ أحزمة جلدية؛ حقائب للشاطئ؛ صناديق جلدية للقبعات؛ محافظ جلدية؛ عصي 

خيزران؛ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[؛ جزادين مشبكة من سالسل؛ جلود الشمواه 

لألثاث؛ بخالف المستخدمة ألغراض التنظيف؛ جلود مدبوغة؛ فرو؛ أغطية جلدية 

زخارف جلدية لألثاث؛ جلود من الفرو؛ حقائب يد؛ جلود تقليد؛ علب مفاتيح؛ جلد 

الجدي؛ سيور كتف جلدية؛ سيور جلدية؛ جلود مصنعة أو شبه مصنعة؛ جلود غير 

مدبوغة؛ محافظ جيب؛ حقائب لحمل األطفال؛ جزادين؛ حقائب مدرسية؛ حمـِّاالت 

حقائب صغيرة سفرية؛ حقائب صغيرة األطفال؛ عدة سفرية ]مصنوعات جلدية[؛ 

لمستحضرات التجميل ]غير مجهزة[. جميع هذه المنتجات للرجال والنساء واألطفال.فئة 

00 
 

وغيرها 315619االشتراطات        :      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 
 

    0423771 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440اى ار ،   0رو فرانسوا   00

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

الخام أو  الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة؛ جلود الحيوانات - 00الفئة 

المدبوغة؛ حقائب أمتعة وحقائب حمل؛ المظالت والشماسي والعصي؛ السياط وأطقم 

الحيوانات والسروج؛ أطواق وأربطة ومالبس للحيوانات األليفة؛ حقائب صغيرة؛ 

حقائب ظهر؛ حقائب ]أكياس وأجربة[ جلدية للتعبئة؛ حقائب للتخييم؛ حقائب للمتسلقين؛ 

يد ]لوازم للصيد[؛ حقائب مالبس سفرية؛ أحزمة كتف حقائب للرياضة؛ حقائب للص

جلدية؛ أحزمة جلدية؛ حقائب للشاطئ؛ صناديق جلدية للقبعات؛ محافظ جلدية؛ عصي 

خيزران؛ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[؛ جزادين مشبكة من سالسل؛ جلود الشمواه 

ثاث؛ بخالف المستخدمة ألغراض التنظيف؛ جلود مدبوغة؛ فرو؛ أغطية جلدية لأل

زخارف جلدية لألثاث؛ جلود من الفرو؛ حقائب يد؛ جلود تقليد؛ علب مفاتيح؛ جلد 

الجدي؛ سيور كتف جلدية؛ سيور جلدية؛ جلود مصنعة أو شبه مصنعة؛ جلود غير 

مدبوغة؛ محافظ جيب؛ حقائب لحمل األطفال؛ جزادين؛ حقائب مدرسية؛ حمـِّاالت 

ائب صغيرة سفرية؛ حقائب صغيرة األطفال؛ عدة سفرية ]مصنوعات جلدية[؛ حق

لمستحضرات التجميل ]غير مجهزة[. جميع هذه المنتجات للرجال والنساء واألطفال.فئة 

 دون غيرها 00
 

العالمة مرتبطة مع  -فى الوضع العادى على حدة   Bاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

435737العالمة 
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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
 

    0424226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينه نصر   -احمد فخرى  -ش جمال الدين عفيفى  5

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 00لواردة بالفئة رقم جميع المنتجات ا - 00الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

125 

 

 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 
 

    0426267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ئولية محدودةشركة ذات مس -الهنا شوب للتجارة واالستيراد )ش.ذ.م.م( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقى  -أ شارع هارون  00بالعقار رقم  0شقه  -الدور االول 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

126 

 

 جريدة 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 
 

    0300803 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/04/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة خاصة تالفت فى انجلترا -فلوكريت جروب ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ذى فلورينج تكنولوجى سنتر ، بوث لين ، موستون ، ساندباتش ، تشيشاير سى دبليو 

 المملكة المتحدة -كيو اف  5 00

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد البناء؛ المواد الخاصة باألرضيات؛ المواد الصناعية والتجارية الخاصة  - 05الفئة 

باألرضيات؛ طالءات )خاصه بالبناء(؛ طالءات وتشطيبات األرضيات؛ مواد تشطيب 

راتنجات األرضيات؛ أدوات تمليس األرضيات وموادها؛ مواد رابطه الخاصة 

تمليس األسطح الرملية؛ مواد اللصق الخاصة بأدوات  بالتمليس؛ البوليمرات لتحسين أداة

تمليس األسطح الرملية؛ الخرسانات؛ الخرسانات الخاصة باألرضيات؛ األسمنت 

والمنتجات اإلسمنتية؛ المالط )المونه( الخاصه بالبناء؛ حشوات أسمنت لسد الشقوق؛ 

ات كسر مواد تشطيب راتنجات األرضيات؛ األرضيات المضادة للميكروبات؛ أرضي

رخام متماسه؛ أرضيات التخلص من الكهرباء الساكنة؛ األرضيات المبيدة لألحياء 

الدقيقة؛ أرضيات البولي يوريثين؛ األرضيات المقاومة كيميائيا؛ أرضيات المواقف 

 دون غيرها 05المكشوفه للسيارات. والواردة بالفئة رقم 
 

االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على 
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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 
 

    0368018 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ال تي دي -تايوان جريست وود اندستريال كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نيو تايبي سيتي  -و ديست بانكيا  -سانمين ار دي  - 0سيك  -  55رقم  - 0 -اف  00

 جمهورية  الصين   الشعبية -تايون   - 004

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ورق للبناء  -مجاري تصريف غير معدنيه السطح بالط من االسمنت  - 05الفئة 

مواد تغليف غير معدنيه لجدران  -طالءات )مواد بناء ( -اغطيه غير معدنيه لالسقف 

 -مواد غير معدنيه للبناء  -مواد تقويه غير معدنيه للبناء  -غير معدنيه  اسقف -المباني 

 05الواح جداريه من الفينيل الوارده بالفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393507 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  ذات مسئولية محدوده -مصر العالميه للصناعات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مشروع زيزينيا تجمع الخامس القاهره جديده 0نموزج  05مبني االداري 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مصنع للطوب االسمنتى و االنتروك بالفئة  - 05الفئة 
 

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

الموضحة بالعالمة
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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 
 

    0414475 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -محمد السعيد احمد نوارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -الحى الرابع  -السالم  047ب عقار رقم 0شقة 

 مدينة نصر

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 05مواد البناء وجميع انواع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 05الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0415374 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -كريم مسعد كامل البنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -بور فؤاد  -الحرفيين  -5بلوك  044/050محلين رقم 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 05رخام و السيراميك بالفئة مواد البناء و االحجار الطبيعيه و الصناعيه و ال - 05الفئة 

 05وجميع منتجات الفئة 
 

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 
 

    0424691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -ايموشين سيراميكس  -سيراميك جلوريا  - الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين

 شركة مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تقسيم المنطقة  15بلوك  7المقام على القطعة  -االندلس  -ش وهران من ابن هانئ  7

 القاهرة -دائرة قسم مدينة نصر  -االولى 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 05منتجات الفئة  - 05الفئة 
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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 
 

    0426064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اسعد عطيه عبد العال حسين الشندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ميت الخولى عبد الله مركز الزرقا 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 05جميع منتجات البورسلين والسراميك الوارد بالفئة  - 05الفئة 
 

------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 
 

    0327519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -يس سيد احمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 القاهرة -روض الفرج  -شارع ابن الرشيد 00

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع منتجات الفئة  - 04الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361587 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2017/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كندية محدودة -نيوترين ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جي  5كيه  5ساسكاتون ,ساسكاتشون  ,اس  144سويت   -فيرست افنيو ساوث  -000

 كندا -  5

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

ستيكية قابلة العادة التعبئة و العادة االستخدام للمبيدات السائلة و حاويات بال - 04الفئة 

 دون غيرها 04الهيدروكربونات لالستخدام التجاري و الصناعي الواردة بالفئة 
 

فى الوضع العادى Nالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0414290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004رو مارك بلوش  07 - 00

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

اإلطارات )تأطير(؛ أعمال فنية في الخشب، الفلين،  األثاث، المرايا، - 04الفئة 

القصب،السمار، الخوص، القرن، العظام، العاج، الحيتان،الصدف، العنبر، عرق اللؤلؤ، 

زبد البحر، بدائل لجميع هذه المواد أو من البالستيك؛ حاويات للعبوات البالستيكية، 

اش )باستثناء بياضات السرير(، صناديق البريد، ليست من المعدن أو حجارة البناء، الفر

األعشاش الداخليةواألعشاش، خاليا النحل، شمعدانات الحائط الزخرفية )األثاث 

)باستثناء المعادن الثمينة(،قصبات تذوق الشرب، صناديق الخشب أو البالستيك، 

سدادات الزجاجات، الخزائن )ليست من المعادن الثمينة( األراجيح، عالقات 

فالصدفية، الشعاب المرجانية، أكياس النوم للتخييم، سالل للحيوانات المالبس،الخطاطي

األليفة، الوسائد، طاوالت الرسم،خطاطيفللستائر،خطاطيفألرفف المعاطف )ليست من 

المعدن(،األرفف، دواليب المالبس، عاج خام أو نصف مشغول، صناديق زجاجية 

(،هواتف محمولة )أثاث(، أرفف عرض للصحف، هواتف محمولة )أشياء زخرفية

زخرفية تنتج أصوات،عرق اللؤلؤ، وسادات، أسطح طاوالت، أرفف كتب، أرفف 

معطف، أرفف المجالت، المكاتب،الخيزران، طاوالت التدليك،المقاعد، مظالت )ليست 

من المعدن( الستائر الداخلية، ستائر النوافذ )األثاث(، الستائر المصنوعة من الخشب 

اميل غير المعدنية، الحوامل )األثاث(، حياكة السلة، أغطية المنسوج )األثاث(، البر

 .04المالبس )التخزين(الواردة في الفئة 
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة  -الموضحة بالعالمة 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 

 

 

136 

 

 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 

 
 

 : ها طلب رقم قدم عن
 

    0420957 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد السيد الغريب الطيب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بملك / محمد السيد الغريب الطيب مركز ومدينة المنصورة  -سلكا حوض الهيشة 

 الدقهلية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -وغيرها  434635االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    0424396 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دوتس مول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شبين الكوم البر الشرقي برج اجياد الشرق بجوار مجمع المواقف طريق ميت خاقان 

 المنوفية

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

فى الوضع العادى على  Dالتنازل عن حرف  -:      منح حق خاص على االلوان     االشتراطات    

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 
 

    0424485 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  - داون تاون

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 -اثاث مكتبي  -المنتجات المصنوعة من الخشب او الفليين  -االثاث والمرايا  - 04الفئة 

دون  04وجميع منتجات الفئة  -قواعد الوعية الزهور  -ساللم خشبية  -اثاث مدارس 

 غيرها من الفئات
 

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

وغيرها 597569
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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 
 

    0427831 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسية مصرى -فردي  -اندرو شوقى جورجى برسوم حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسيوط -اسيوط ثان  -برج الجالء ش الجالء 

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 04سراير االطفال ، السراير الهزازة الواردة بالفئة  - 04الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0428153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -كيميت للتجارة االلكترونية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش استديو االهرام العمرانيه الجيزة 5

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 04ئه جميع المنتجات الواردة بالف - 04الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 20 : المةــــــات العـــفئ
 

 04جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 04الفئة 
 

---------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 
 

    0411684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/22 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -برفكت بالست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحى االول _ منطقة الثمانمئات _ العبور _ القليوبية 00ش  5

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00االوانى المنزليه فقط الوارده بالفئة  - 00الفئة 
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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 
 

    0413838 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -هيونداي موتور كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رو ، سيشو جيو ، سيول ، جمهورية كوريا -هيوليونج  00

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

فرش لتهيئة أرضية الجولف الخضراء ؛ فرش لتنظيف معدات الجولف ؛  - 00الفئة 

 00زجاجات مياه ؛ سدادات الزجاجات من الزجاج الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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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 
 

    0414291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004رو مارك بلوش  07 - 00

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

أواني وأوعية منزلية أو للمطبخ غير كهربائية )ليست من معادن ثمينة أو  - 00الفئة 

مطلية بها(، أمشاط وإسفنج، فرش،أدوات فرشاة، مواد تنظيف، أي أدوات تنظيف 

زجاجية، خزف أو فخار، فرش أسنان كهربائية، مناشف المطبخ، أدوات وآالت الطبخ 

)تعمل باليد(( للفرم، الضغط والقطع، أطباق الصابون، موزعات الصابون، فرش 

المعادن الثمينة، مجموعات الحالقة، الغريرات، حوامل المناديل، ليست من 

المرحاض،أدوات المرحاض، أدوات تلميع الشمع )األجهزة غير الكهربائية(، أواني 

الطبخ غير المصنوعة من المعادن النفيسة، أواني الطبخ غير الكهربائية، أقفاص 

الحيوانات األليفة، أدوات الري، علب الري؛ أعمال فنية من البورسلين، الطين النضيج 

جاج؛ حمامات لألطفال )محمولة(، مكانس، مضارب غير كهربائية، زجاجات أو الز

ماء،جرار؛علب البسكويت،علب الشاي؛ البراغي، حامالت الشموع، ليست من المعادن 

الثمينة، وكرات الشاي )ليست من المعادن الثمينة(، الزجاجات، حرق العطور، آالت 

ثمينة،القوارير،قرون األحذية، أشكال صنع القهوة غير الكهربائية ليست من المعادن ال

األحذية،مخلالت األسنان، أجهزة إزالة الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي،أقماع، 

إسفنج المرحاض، أواني الزهور، قفازات البستنة، القفازات المنزلية، مجففات 

يل المالبس،مشابك المالبس، أطقم التنزه )ليست من المعادن الثمينة(، حلقات المناد

)ليست من المعادن الثمينة(، هزازات الملح )ليست من المعادن الثمينة(، الدالء، 

المضارب لضرب السجاد، أقداح الشاي ليست من المعادن الثمينة، ناشر العطور،أدوات 

المائدة من المعادن الثمينة )باستثناء أدوات المائدة(،أواني المطبخ من المعادن الثمينة، 

 .00معادن الثمينة، الشمعدانات من المعادن الثمينة الواردة في الفئة أواني الطبخ من ال
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

145 

 

 جريدة 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 
 

    0418000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00ات الفئة جميع منتج - 00الفئة 
 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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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 
 

    0423383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -السيد مصطفى ابراهيم احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجماليه  -الدويقه  -التالتات  -ش اوالد مخلوف 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع منتجات الفئة  - 00الفئة 
 

التنازل عن ستيل على  -االشتراطات        :      التنازل عن كلمة الدكتور فى الوضع العادى على حدة 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424486 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -مدخل االسكندرية القاهرة الصحراوي  -داون تاون 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

ليست من معادن نفيسة ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ ) - 00الفئة 

دون  00او مطلية بها (المنتجات المصنوعة من الزجاج الصيني وجميع منتجات الفئة 

 غيرها
 

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

وغيرها 535365مع 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 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0425263 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00المنتجات الوارده بالفئه جميع  - 00الفئة 
 

355353االشتراطات        :      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 
 

    0426523 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمد مطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  -الزمالك  -شارع المنصور محمد  57

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0426759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  1

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00ادوات واوان واوعية بالستيكية بالفئة  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0426821 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -طيف عبدالحميد محمود ابراهيم عبدالل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه  -مركز ومدينه السبالوين  -بملك / وداد منصور احمد منصور   -كفر سعد 

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 00االدوات المنزلية وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 00الفئة 
 

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

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 
 

    0427660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -ليمتد  -بير اليكتريك ابالينس كو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جانجدونج  -فوشان سيتى  -شوند  -ليليو تاون  -فوان اتدستريال بارك  1-0-0رقم 

 الصين

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

أواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطابخ؛ األمشاط واإلسفنج؛ الفراشي  - 00الفئة 

راشي؛ أدوات لغايات التنظيف؛ سلك )عدا فراشي التلوين أو الدهان(؛ مواد صناعة الف

الجلي؛ الزجاج غير المشغول أو شبه المشغول )باستثناء الزجاج المستخدم في البناء(؛ 

األواني الزجاجية وأواني البورسلين واألواني الخزفية غير الواردة في فئات أخرى؛ 

زلية المخافق غير الكهربائية؛ مطاحن المطبخ غير الكهربائية؛ مطاحن ألغراض من

مشغلة باليد؛ القناني؛ أكواب للفواكه؛ أوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ؛ صناديق 

للوجبات الخفيفة؛ خالطات غير كهربائية ألغراض منزلية؛ األباريق؛ أواني من المينا 

واألواني البالستيكية ]بما في ذلك األحواض والصحون المجوفة والصحون والغاليات 

المجوفة؛ مالعق الكشط لألغراض المنزلية أو للمطبخ؛ رفوف واألكواب[؛ األوعية 

التنشيف من المياه ألدوات المائدة؛ أرفف تجفيف الصحون؛ مالقط زجاجات الرضاعة؛ 

أدوات المائدة باستثناء السكاكين والشوك والمالعق؛ مكابس الثوم ]أواني مطبخ[؛ 

المصنوعة من الورق أو  أغطية الكؤوس؛ القطع الواقية الموضوعة تحت األكواب غير

األنسجة؛ األواني الزجاجية ]بما في ذلك األكواب والصحون والغاليات والحافظات[؛ 

األواني الزجاجية )أوعية(؛ فناجين الشاي؛ فناجين الشرب؛ زجاجات الشرب للسفر؛ 

قصبات )ماصات( للشرب؛ الدالء؛ أحواض الغسيل؛ أحواض االستحمام المحمولة 

اويات الحفاظات؛ الحصاالت الصغيرة؛ األمشاط؛ األمشاط لألطفال الرضع؛ ح

الكهربائية؛ األمشاط ذات األسنان الكبيرة للشعر؛ الفراشي؛ فراشي التنظيف؛ فراشي 

لغسل الصحون؛ فراشي األسنان؛ فراشي األسنان الكهربائية؛ فراشي األسنان اليدوية؛ 

نان؛ قطن وضع مساحيق الرؤوس لفراشي األسنان الكهربائية؛ حافظات فراشي األس

التجميل؛ أوعية معزولة حرارياً لألطعمة؛ أكياس درجة الحرارة الثابتة؛ اسفنج الحمام؛ 

المماسح؛ الناشرات التي يتم تركيبها لطاردات البعوض؛ مبيدات البعوض؛ الــوارده 

 ( دون غيرهــــا00بالفئة )
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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 
 

    0427969 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -01شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   540

 21 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00دة بالفئة )جميع المنتجات الوار - 00الفئة 
 

--------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 
 

    0426525 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمد مطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  -لك الزما -شارع المنصور محمد  57

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 00الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0427764 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 22 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جميع المنتجات الوارده بالفئه - 00الفئة 
 

-----      االشتراطات        :
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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 
 

    0413839 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -هيونداي موتور كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جمهورية كورياجيو ، سيول  -رو ، سيشو  -هيوليونج  00

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

بطانيات اللفة ؛ بطانيات لألستخدام الخارجى ؛ رميات البطانيات ؛ مناشف  - 00الفئة 

للعبة الغولف ؛ بطانيات قابلة للعكس ؛ مناشف من القماش ؛ مناديل قماشية الواردة 

 00بالفئة 
 

اسبقيةمنح الطالب حق  -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 
 

    0414292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -شركة مساهمة  -مونوبريكس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004رو مارك بلوش  07 - 00

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

األقمشة النسيجية، أغطية السرير والطاولة، الكتان المنزلي وبياضات المائدة  - 00الفئة 

)باستثناء أغطية المائدة الورقية(، حصائر البلياردو، النسيج أو قماش التطريز، أغطية 

الوسائد، أكياس النوم )مغلفات مخيطةتحل محل األغطية(، بطانيات السفر، أغطية 

سرير، مناديل الجيب )المنسوجات(، الناموسيات، ستائر الدش من المنسوجات أو ال

 .00البالستيك الواردة في الفئة 
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة  -باستخدامها مجمعة 
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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 
 

    0425264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 01شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 00الفئة 
 

355359االشتراطات        :      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 
 

    0426161 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مصريةشركة مساهم  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين- 01الدور الثالث شقه  -ش السودان  540

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 00جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 00الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0427765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   -حدائق المعادى  040شارع  75

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 00جات الواردة بالفئه جميع المنت - 00الفئة 
 

-----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 
 

    0427970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -01شقة  -ثالث الدور ال -ش السودان   540

 24 : المةــــــات العـــفئ
 

 (00جميع المنتجات الواردة بالفئة ) - 00الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

162 

 

 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 
 

    0285743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/02/26 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركة محدودة برازيليه -كارمن ستيفنس فرانكواس ليمتدا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البرازيل - MG، سانتا كروز ، كالرافال /  S/Nافينيدا سانتا كروز ، 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

، احزمة  البسة قدم ، احذية برقبة ، احذية نصفية ، احذية ، صنادل ، مالبس - 01الفئة 

) مالبس ( ، قمصان بال اكمام ) مقدمة القمصان ( ، قمصان قصيرة ) مقدمة القمصان 

 دون غيرها 01( 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 
 

    0400804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى-افراد -امنيه صالح احمد هريدي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م.نصر-الدور الرابع  -0شقة 7منطقة -محمد كامل الحاروني 05

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس الجاهزه الوارده بالفئة  - 01الفئة 
 

-----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 
 

    0403456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى   -ثروت زكريا جبره  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أمبابة   -المنيره  -ش  الشريف من القدس الشريف  05

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01مالبس جاهزة الواردة فى الفئة  - 01الفئة 
 

راطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشت
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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 
 

    0403637 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى -شفيق ذكى اسرائيل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش بدوى محمود ارض اطلس م بن الحكم شبرا الخيمة اول محافظة ش سيد حسين من 

 القليو بية

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405384 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئوليه مؤلفة وقائمة  -هونج كونج ليوزهين تكنولوجى كو.، ليمتد 

 طبقا لقوانين هونج كونج

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ناثان ، رود   505-545/ اف ، سيلفركورب انترناشيونال تاور 5فالت/ آر إم ايه ، 

 هونج كونج -كيه ال  مونجكوك

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

األوشحة )الكوفيات(، الفساتين، الكيمونو، القمصان، الصدرات، القميصول  - 01الفئة 

)مالبس داخلية نسائية(، القمصان القصيرة األكمام )تي شيرت(، المالبس المحبوكة 

البركة )سترات ذات )مالبس(، السترات المعرقة، الكنزات الصوفية، المعاطف، 

قلنسوة(، الشاالت، القمصان الرياضية التحتية للرجال، الصدريات النسائية )النجيري(، 

البيجامات، ثياب السباحة، السترات )مالبس(، البدل، السراويل الضيقة، السراويل 

الداخلية، البنطلونات، األحذية، مرايل )مالبس(، الكعوب، الصنادل، االحذية ذات 

الجوارب القصيرة، البيجامات، برانس الحمام، القفازات )مالبس(، مشدات الرقبة، 

الصدر، المشدات النسائية، المرايل )مالبس(، األحزمة )مالبس(، القبعات، المالبس 

 01بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    0406349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/14 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 فرد مصرىة الجنسية -رباب علي محمد عطية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -حي السالم القومية الزقازيق ملك/ صالح محمد اسماعيل  -ش ابن خلدون 0

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع منتتجات الفئة  - 01الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0411312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -مصطفى احمد قطاية وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -العبور  -المنطقه الصناعيه  - 04440بلوك  0القطعه رقم 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جاهزه الوارده بالفئه رقم المالبس ال - 01الفئة 
 

التنازل عن االرقام -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    0413391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطةشركة توصية  -صفوت سالمة جيد وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية االولي االسماعيلية

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 (01المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس الواردة بالفئة ) - 01الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0414293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 50004رو مارك بلوش  07 - 00

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

مالبس )مالبس(، أحذية )باستثناء األحذية الطبية(، أغطية الرأس، قفازات  - 01الفئة 

)مالبس(، مالبس رياضية غير غوص، بلوزات، جوارب، أغطية الرأس، حماالت، 

قبعات، جوارب،ثوب السباحة والمايوه،بزة عمل )مالبس(،أربطة العنق، أحذية شاطئية، 

حذية رياضية، سترات صياد، نعال،مرايل )مالبس(، مالبس الجمبازالواردة في الفئة أ

01. 
 

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

579365العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0414846 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -ساموتكس لصاحبها سعيد مسعود حسين ابو جبل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -كفر الدوار  -بزمام شركة مصر للغزل و النسيج  - 01/0القطعة رقم 

 25 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 01المالبس الجاهزه الوارده بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مد كامل السيد السيد السقيلي  مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش البرماوي من ش جميله بوحريد ارض الصالون االخضر السيوف شماعه / قسم 

 االسكندرية -المنتزه 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

الداخليه والخارجيه و  المالبس بكافه انواعها الرجالى والحريمى واالطفال - 01الفئة 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئه 
 

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

535774العالمة 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 
 

    0415212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد كامل السيد السيد السقيلي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش البرماوي من ش جميله بوحريد ارض الصالون االخضر السيوف شماعه / قسم 

 االسكندرية -المنتزه 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

واعها الرجالى والحريمى واالطفال الداخليه والخارجيه و المالبس بكافه ان - 01الفئة 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئه 
 

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

وغيرها 535774العالمة رقم 
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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 
 

    0416158 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -محمد كامل السيد السيد السقيلي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش البرماوي من ش جميله بوحريد ارض الصالون االخضر السيوف شماعه / قسم 

 االسكندرية -المنتزه 

 25 : مةالــــــات العـــفئ
 

المالبس بكافة انواعها الرجالي والحريمي واالطفال الداخلية والخارجية  - 01الفئة 

 دون غيرها 01وجميع منتجات الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه
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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 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0416199 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -وجيه تناغو بخيت خليل وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع االمام علي  07

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01الواردة بالفئة رقم المالبس  - 01الفئة 
 

كال على حدى ESCاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف اى اس سى  
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 جريدة 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 
 

    0416301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 01شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  540

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 
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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 
 

    0417909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طارق عبد الله سيد احمد كساب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -مركز السنبالوين  -امام مأمورية الضرائب 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع انواع المالبس بالفئة  - 01الفئة 
 

لى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص ع -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 
 

    0418111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميزا للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  - زهراء مدينة نصر - 0057عقار  - 0محل رقم 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة جولدن ستارز تكستايل ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنتزة  -العوايد  -عزبة سكينه خلف شركة الكهرباء  0154/  5700عقار رقم 

 االسكندريه

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس بالفئة   - 01الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -شركة جولدن ستارز تكستايل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزبة سكينه خلف شركة الكهرباء العوايد المنتزة االسكندريه

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01مالبس جاهزة فئة   - 01الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -االشتراطات        :      تعهدمالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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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 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0419081 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -وفاء سعيد على عبد الله الباجورى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زهراء مدينه نصر مدينه نصر اول القاهرة 0000ع 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 01الفئة 
 

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

    0422694 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -البس البطريق الصغير لصناعة الم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  10شقة  55عماره  - 000الرحاب  مجموعه 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 01المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 



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 
 

    0422695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سي كومبني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -العبور  05407أ بلوك  11شقة 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس الجاهزة الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0422696 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -عبد المتين  شاكر المسموم وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -العبور  05407أ أ بلوك  1قطعة رقم 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 01المالبس الجاهزة الواردة بالفئة  - 01الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0423574 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440ار ، اى  0رو فرانسوا  00

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ الفساتين؛ التنانير؛ التنانير التحتية؛   - 01الفئة 

التنانير الواسعة؛ البدالت؛ أطقم تنانير؛ بدالت للعشاء؛ البنطلونات؛ السراويل القصيرة؛ 

راويل الداخلية؛ القمصان؛ البلوزات؛ سراويل قصيرة تصل حتى الركبة؛ الس

شيرت(؛ السترات الفضفاضة؛  -الصدارات؛ األردية السروالية؛ القمصان نصف كم )تي

الصدريات؛ الجاكيتات )مالبس(؛ سترات من صوف محبوك؛ السترات؛ لفاعات 

لألكتاف؛ الجاكيتات المقلنسة؛ المعاطف؛ الجالبيات؛ مالبس ضد المطر؛ الفرو؛ 

لزنانير؛ الشاالت؛ األوشحة؛ القفازات )مالبس(؛ ربطات العنق؛ األحزمة الشيالن؛ ا

)مالبس(؛ الجوارب القصيرة؛ الجوارب الطويلة؛ الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة 

المقلدة؛ جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ حقائب أمتعة وحقائب حمل؛ المظالت 

والسروج؛ أطواق وأربطة ومالبس  والشماسي والعصي؛ السياط وأطقم الحيوانات

للحيوانات األليفة؛ الصناديق الجلدية؛ صناديق من ألواح جلدية؛ زخارف جلدية لألثاث؛ 

حقائب )أكياس وأجربة( جلدية للتعبئة؛ حقائب، وتحديداً، حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ 

كتب؛ حقائب الظهر؛ حقائب للشاطئ؛ حقائب التسوق ذات عجالت؛ حقائب لألوراق وال

حقائب مدرسية؛ حقائب الخصر؛ حقائب المالبس؛ صناديق سفرية؛ أحزمة جلدية؛ 

حقائب صغيرة للوثائق واألوراق؛ محافظ جلدية مسطحة للوثائق واألوراق؛ محافظ 

نقود؛ حقائب صغيرة لمواد التواليت ومستحضرات التجميل غير مجهزة؛ مصنوعات 

يداً، المحافظ، محافظ النقود، ليست من جلدية؛ منتوجات بحجم صغير من الجلود، وتحد

معادن نفيسة؛ محافظ للبطاقات؛ حافظات مفاتيح. األثواب الضيقة؛ المالبس النسائية 

الداخلية؛ المالبس الداخلية؛ البيجامات؛ األرواب؛ أزياء للسباحة؛ لفاعات لإلستحمام؛ 

الصنادل؛ أحذية ذات  شياالت للمالبس؛ لباس القدم )عدا التجبيرية(، وتحديداً األحذية؛

كعب عالي؛ أحذية زحف قماش؛ الجزم؛ أحذية على شكل جوارب؛ شباشب؛ أغطية 

الرأس، وتحديداً القبعات؛ البيريهات )قبعات مستديرة مسطحة(؛ القالنس )أغطية 
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 جريدة 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

 دون غيرها 01للرأس(؛ أقنعة نوم.فئة 
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0423658 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -باهر علي ابراهيم زينة وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -ميت غمر  -ش طلعت حرب بملك اسمهان محمد حسين النشار 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 01مالبس جاهزة الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

-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 
 

    0423770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرنسية مساهمة بسيطة شركة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440اى ار ،   0رو فرانسوا   00

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ مراييل ]مالبس[؛ أسكتة )لفاعات عنق  - 01الفئة 

رقبة[؛ أرواب استحمام؛ عريضة(؛ سراويل لألطفال ]مالبس[؛ بندانات ]مناديل لل

صنادل استحمام؛ شباشب استحمام؛ أغطية رأس لإلستحمام؛ أثواب إستحمام؛ سراويل 

إستحمام؛ مالبس للشاطئ؛ أحذية للشاطئ؛ أحزمة ]مالبس[؛ أحزمة للنقود ]مالبس[؛ 

بيريه )قبعات مستديرة مسطحة(؛ مراييل لألطفال غير مصنوعة من الورق؛ وشاحات؛ 

[؛ رخم األحذية )الجزء العلوي من األحذية(؛ أحذية؛ أحذية صدارات ]بياضات

للرياضة؛ أحذية تزلج؛ شياالت للمالبس؛ بنطلونات قصيرة ]مالبس[؛ قميصوالت 

)سترات نسوية قصيرة(؛ أطراف أمامية للقبعات؛ قبعات ]أغطية للرأس[؛ قبعات 

قلِّد؛ مالبس استحمام؛ عباءات؛ مالبس؛ مالبس للرياضة البدنية؛ مالبس من جلد مُ 

جلدية؛ معاطف؛ معاطف خفيفة؛ ياقات واقية؛ ياقات ]مالبس[؛ قمصان مسرولة 

]مالبس[؛ مشدات للنساء ]تلبس تحت الثياب[؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ زمامات 

األكمام؛ مالبس لراكبي الدراجات؛ ياقات قابلة للفك؛ سراويل داخلية ]مالبس[؛ واقيات 

ذنين ]مالبس[؛ أحذية أو صنادل من نسيج الحلفاء؛ أحذية مالبس؛ أثواب؛ أغطية لأل

لكرة القدم؛ لباس القدم؛ لوازم معدنية للباس القدم؛ كعاب لألحذية؛ زخارف لباس القدم؛ 

سيور للباس القدم؛ أطر ]هياكل[ قبعات؛ شاالت من الفرو؛ مالبس من الفرو؛ ثياب 

ية للرأس؛ برنس )أغطية غبردين؛ طماقات؛ قفازات ]مالبس[؛ أحذية نصفية؛ أغط

للرأس( ]مالبس[؛ مالبس محبوكة؛ نعال داخلية )ضبانات(؛ جاكيتات ]مالبس[؛ 

جاكيتات من الصوف ]مالبس[؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ أثواب من الصوف؛ جرزاية 

]كنزات صوفية[؛ أحذية ذات أربطة؛ مالبس للمواليد؛ مالبس جلدية؛ طماقات )أغطية 

يل[؛ مالبس كتانية؛ بطانات جاهزة ]أجزاء من مالبس[؛ للساق(؛ طماقات ]بناط

طرحات؛ غطاء للعين عند النوم؛ ربطات عنق؛ مالبس خارجية؛ أفرهوالت؛ معاطف 

خارجية؛ بيجامات؛ سراويل داخلية؛ مالبس من الورق؛ قبعات ورقية ]مالبس[؛ 

للجيب؛  جاكيتات مقلنسة؛ معاطف من الفرو؛ تنانير تحتية؛ أثوب بال أكمام؛ أوشحة

البُْنش )عباءات(؛ كنزات صوفية؛ مالبس جاهزة؛ صنادل؛ ساري )لباس هندي(؛ 

نطاقات؛ لفاعات؛ شاالت؛ قمصان؛ قمصان قصيرة األكمام؛ لفاعات للكتفين؛ قمصان 

داخلية للرجال؛ تنانير؛ شورتات على شكل تنورة؛ قبعات ضيقة؛ شباشب؛ قمصان 

قصيرة؛ نعال للباس القدم؛ قمصان للرياضة؛  داخلية ]مالبس داخلية[؛ جالبيب؛ جوارب

جوارب طويلة؛ جوارب طويلة ماصة للعرق؛ سيور للطماقات؛ بذالت؛ واقيات من 
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 جريدة 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

الشمس؛ حماالت للبنطلونات؛ مالبس داخلية ماصة للعرق؛ سترات؛ أثواب سباحة؛ 

مالبس نسائية داخلية؛ قمصان نصف كم؛ أثواب ضيقة؛ أثواب فضفاضة؛ قبعات 

حزمة للبناطيل؛ بناطيل؛ عمامات؛ مالبس داخلية؛ مالبس داخلية مضادة رسمية؛ أ

للعرق؛ أزياء موحدة؛ خمار ]مالبس[؛ صدارات؛ مالبس مضادة للماء؛ سيور لألحذية؛ 

أغطية وجه ]خمار أو حجاب[؛ أساور قمصان ]مالبس[؛ ياقات قمصان. جميع هذه 

 01المنتجات للرجال والنساء واألطفال.فئة 
 

وغيرها 315619اطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتر
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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 - 797 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423772 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة بسيطة -بيير بالمان إس .أيه .إس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرنسا -باريس  51440اى ار ،   0رانسوا  رو ف 00

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس؛ مراييل ]مالبس[؛ أسكتة )لفاعات عنق  - 01الفئة 

عريضة(؛ سراويل لألطفال ]مالبس[؛ بندانات ]مناديل للرقبة[؛ أرواب استحمام؛ 

رأس لإلستحمام؛ أثواب إستحمام؛ سراويل  صنادل استحمام؛ شباشب استحمام؛ أغطية

إستحمام؛ مالبس للشاطئ؛ أحذية للشاطئ؛ أحزمة ]مالبس[؛ أحزمة للنقود ]مالبس[؛ 

بيريه )قبعات مستديرة مسطحة(؛ مراييل لألطفال غير مصنوعة من الورق؛ وشاحات؛ 

صدارات ]بياضات[؛ رخم األحذية )الجزء العلوي من األحذية(؛ أحذية؛ أحذية 

رياضة؛ أحذية تزلج؛ شياالت للمالبس؛ بنطلونات قصيرة ]مالبس[؛ قميصوالت لل

)سترات نسوية قصيرة(؛ أطراف أمامية للقبعات؛ قبعات ]أغطية للرأس[؛ قبعات 

استحمام؛ عباءات؛ مالبس؛ مالبس للرياضة البدنية؛ مالبس من جلد ُمقلِّد؛ مالبس 

ت ]مالبس[؛ قمصان مسرولة جلدية؛ معاطف؛ معاطف خفيفة؛ ياقات واقية؛ ياقا

]مالبس[؛ مشدات للنساء ]تلبس تحت الثياب[؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ زمامات 

األكمام؛ مالبس لراكبي الدراجات؛ ياقات قابلة للفك؛ سراويل داخلية ]مالبس[؛ واقيات 

مالبس؛ أثواب؛ أغطية لألذنين ]مالبس[؛ أحذية أو صنادل من نسيج الحلفاء؛ أحذية 

القدم؛ لباس القدم؛ لوازم معدنية للباس القدم؛ كعاب لألحذية؛ زخارف لباس القدم؛ لكرة 

سيور للباس القدم؛ أطر ]هياكل[ قبعات؛ شاالت من الفرو؛ مالبس من الفرو؛ ثياب 

غبردين؛ طماقات؛ قفازات ]مالبس[؛ أحذية نصفية؛ أغطية للرأس؛ برنس )أغطية 

داخلية )ضبانات(؛ جاكيتات ]مالبس[؛ للرأس( ]مالبس[؛ مالبس محبوكة؛ نعال 

جاكيتات من الصوف ]مالبس[؛ قمصان صوفية ]مالبس[؛ أثواب من الصوف؛ جرزاية 

]كنزات صوفية[؛ أحذية ذات أربطة؛ مالبس للمواليد؛ مالبس جلدية؛ طماقات )أغطية 
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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 - 797 عدد

للساق(؛ طماقات ]بناطيل[؛ مالبس كتانية؛ بطانات جاهزة ]أجزاء من مالبس[؛ 

غطاء للعين عند النوم؛ ربطات عنق؛ مالبس خارجية؛ أفرهوالت؛ معاطف طرحات؛ 

خارجية؛ بيجامات؛ سراويل داخلية؛ مالبس من الورق؛ قبعات ورقية ]مالبس[؛ 

جاكيتات مقلنسة؛ معاطف من الفرو؛ تنانير تحتية؛ أثوب بال أكمام؛ أوشحة للجيب؛ 

؛ ساري )لباس هندي(؛ البُْنش )عباءات(؛ كنزات صوفية؛ مالبس جاهزة؛ صنادل

نطاقات؛ لفاعات؛ شاالت؛ قمصان؛ قمصان قصيرة األكمام؛ لفاعات للكتفين؛ قمصان 

داخلية للرجال؛ تنانير؛ شورتات على شكل تنورة؛ قبعات ضيقة؛ شباشب؛ قمصان 

داخلية ]مالبس داخلية[؛ جالبيب؛ جوارب قصيرة؛ نعال للباس القدم؛ قمصان للرياضة؛ 

رب طويلة ماصة للعرق؛ سيور للطماقات؛ بذالت؛ واقيات من جوارب طويلة؛ جوا

الشمس؛ حماالت للبنطلونات؛ مالبس داخلية ماصة للعرق؛ سترات؛ أثواب سباحة؛ 

مالبس نسائية داخلية؛ قمصان نصف كم؛ أثواب ضيقة؛ أثواب فضفاضة؛ قبعات 

مضادة  رسمية؛ أحزمة للبناطيل؛ بناطيل؛ عمامات؛ مالبس داخلية؛ مالبس داخلية

للعرق؛ أزياء موحدة؛ خمار ]مالبس[؛ صدارات؛ مالبس مضادة للماء؛ سيور لألحذية؛ 

أغطية وجه ]خمار أو حجاب[؛ أساور قمصان ]مالبس[؛ ياقات قمصان. جميع هذه 

 دون غيرها 01المنتجات للرجال والنساء واألطفال.فئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -عادى على حدة فى الوضع ال Bاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

وغيرها 613654
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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 
 

    0423801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة مؤسسة فى عجمان -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان ال

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 01الفئة 
 

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 
 

    0424071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -خالد رفقي محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المنيب  -ش يونس عثمان من شارع مصنع المكرونة  0

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 979 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424488 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -جمله ماركت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -القاهرة الصحراوي  مدخل االسكندرية -داون تاون 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01مالبس وقبعات واحذية ومنتجات الفئة  - 01الفئة 
 

وغيرها 436731العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 
 

    0424875 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة بي جي جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العمرانية  -الدور الخامس  -شارع خاتم المرسلين  11

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 01جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 01الفئة 
 

-----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 
 

    0425379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد عمر واعظ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -لنيل الزمالك قصر ا -الزمالك  -ش الجزيرة الوسطى  7

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس ولباس القدم واغطية الرأس وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 01الفئة 
 

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 
 

    0426162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -تامر رجب وشركاه   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين- 01الدور الثالث شقه  -ش السودان  540

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01دة بالفئة جميع المنتجات الوار - 01الفئة 
 

--------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 
 

    0426268 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -الهنا شوب للتجارة واالستيراد ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقى  -أ شارع هارون  00بالعقار رقم  0شقه  -االول  الدور

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01جميع منتجات الفئه  - 01الفئة 
 

-------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 
 

    0426760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مملكة النحل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -قسم الهرم  -فيصل  -من شارع اللبيني  -شارع عبد الهادي القوصي  1

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس بانواعها وخاصة مالبس النحالين بالفئة  - 01الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -اطات        :      االشتر
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 جريدة 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 
 

    0427724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سعد احمد البربري محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك / احمد البربري محمد  -درسه الصنايع بجوار مستشفي الزهراء سابقا شارع م

 الشرقيه -مركز ديرب نجم 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01منتجات الفئه  - 01الفئة 
 

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

مجموعها
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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

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427758 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ناصر بدر الدين عبد السالم فرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الفيوم -مركز ابشواى  -طريق جبر بندر ابشواى ملك ناصر السيد محمود 

 25 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 01المنتجات الوارده بالفئه  - 01الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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202 

 

 جريدة 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 
 

    0427817 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تضامن شركة -احمد محمد احمد العريان وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعية  - 00407بلوك  - 07:5المقام علي القطعة رقم  C 3الوحدة رقم 

 القليوبية -مدينة العبور  -االمتداد الشمالي 

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01منتجات الفئة  - 01الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -المة باستخدامها مجمعة تعهد مالك الع -االشتراطات        :      
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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 
 

    0428041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة اس ابرل  ايجيبت لصناعة المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -قسم الخانكة  -شتولى ش وحيد الم 00

 25 : المةــــــات العـــفئ
 

 01المالبس الجاهزة الواردة بالفئة   - 01الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

204 

 

 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 
 

    0421892 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةفرد مصرى ا -خالد سعد محمد الحجازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -طنطا  -شارع حسان بن ثابت بملك/ ايهاب سعد محمد الحجازي  5عقار رقم 

 6 - 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 0منتجات الفئة  - 0الفئة 

 7منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

موضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان ال -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 
 

    0423519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة-ماهر محمود السعود وشريكية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اعية الثالثة بالمنطقة الصن 057الطابق الثاني فوق االرضي على قطعة -0مبنى

 الجيزه -اكتوبر 7

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع منتجات الفئه  - 07الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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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 
 

    0424231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -اطلس شوز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -المنطقة الصناعية ب ، ج  العبور  54444بلوك  000قطعة رقم 

 26 : المةــــــات العـــفئ
 

 07جميع منتجات الفئة  - 07الفئة 
 

على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص -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 
 

    0420109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -هيدروتيرف ايجيبت للتجارة والصناعة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرهالقا -المعادي  -المعادي الجديده  -057ش 5

 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 05النجيلة الصناعية و الطبيعيه الوارده بالفئة  - 05الفئة 
 

------االشتراطات        :      
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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 
 

    0424747 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  - رضا رمزي تادرس قدوس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا الخيمه اول -شركة قنال تكس   -ش رشاد عوده  

 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 05الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

209 

 

 جريدة 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 
 

    0426526 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد محمد مطر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -قسم قصر النيل  -الزمالك  -شارع المنصور محمد  57

 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -    االشتراطات        :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

210 

 

 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 
 

    0427766 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

ركة تاى هاوس لالستيراد والتصدير   شركة مساهمة مصرية -ش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -ح المعادى  - 040ش 75

 27 : المةــــــات العـــفئ
 

 05جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 05الفئة 
 

 ------االشتراطات        :      


