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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396722  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  - شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ش.م.ع.م   
  عمانيه مقفلة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة عمان

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ٣٥٦٨ب  -ص  - سلطنة عمان  - محافظة مسقط   -مطرح   - مياء الفحل 

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصويرالفوتوغرافي  - ١الفئة 
وكذلك في الزراعة والبستنه وزراعة الغابات , راتنجات اصطناعيه غير معالجة , 

عالج , اسمدة , مركبات اخماد النيران , مستحضرات سقي ولحام بالستيك غير م
المعادن, مواد كيماوية لحفظ المواد الغذائية , مواد دباغة , مواد اللصق المستخدمة في 

  .١الصناعة وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420801  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -استراكيم ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - شارع محمد يوسف سليم  ٨

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١مبيدات واسمدة الواردة بالفئة رقم  - ١الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422261  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركه اوليو مصر لالوليوكيماويات ش.م.م   

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

 -مدينة السادات  - مجموعة (و) المنطقة الصناعية الخامسة   ٣٧, ٣٦قطعة ارض رقم 
 المنوفية

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١اضافات االعالف الوارده بالفئه رقم  - االحماض الدهنية  - الكيماويات   - ١الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

4 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422423  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  فرنسية -شركة ليسافر ايه كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  افرنس - باريس  -  ٧٥٠٠١ - رى اتينى مارسيل  ٤١

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

) دون ١مصححات الدقيق وتحديدا المستحضرات االنزيميه الوارده بالفئه ( - ١الفئة 
  غيرها

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

5 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424622  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

ركه مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير ش - انك  -براندت كونسوليداتيد 
  الواليات المتحدة االمريكية - 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٦٢٧١١الينوس  -سبرينجفيلد  -ساوث كوكى ميل روود  ٢٩٣٥
 االمريكية

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

يميائية توفر الحماية من الشمس للنباتات الواردة وهو مادة ك - واقى المحاصيل  - ١الفئة 
  ١بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426374  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - يه طريق المنصور ٨

 1 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١منتجات الفئه - ١الفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426375  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فر  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 2 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢منتجات الفئه  - ٢الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0427196  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مصرية وفقا الحكام  - شركة بنك مصر لصناعة الدهانات والكيماويات 
  ١٩٩٢لسنة  ٩٥والقانون  ١٩٩٧لسنة  ٨القانون رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - أكتوبر  ٦ - طقة الصناعية االولى المن -  ١٩٨القطعة 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427273  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة اسست وفقا لقوانين قبرص - تيراكو هولدنجز لمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢دة بالفئة رقم المنتجات الوار - ٢الفئة 
 

وغيرها ١٦٦٠٠٠٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428724  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فر د  -شركة حمادة امام صديق محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الصابون بالقلج الخانكة ملك امام صديق محمود بالقليوبية

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢البويات بالفئة  - ٢الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى  - شركة حمادة امام صديق محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الصابون بالقلج الخانكة ملك امام صديق محمود بالقليوبية

 2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢البويات بالفئة  - ٢الفئة 
 

الشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمةا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

12 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430609  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -عالء شفيق حامد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - بالدور االرضى  -مدينة الجندول  - شارع شوقى  ٤١ - راء الزاوية الحم

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0337420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/07/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية  - فردى  - محمد عالء الدين طه ذكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  - ش حسين احمد رشاد ٩

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
 

-------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0349307  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/03/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  - شركة نهى االستثمارية المحدودة 
  لقوانين الجزر العذراء البريطانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجزر العذراء البريطانية - تورتوال   - د تاون  رو

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد عطرية (زيوت عطرية) ؛ مواد تشد االنسجة تستخدم في أغراض  - ٣الفئة 
التجميل؛ إستحمام (مستحضرات تجميل لالستحمام)؛ اقنعة تجميل ؛ مستحضرات 

تحضرات تجميل؛ صوف قطني تبييض (مزيالت اللون) ألغراض التجميل؛ عدة مس
ألغراض التجميل؛ كريم (كريم للتجميل)؛ كريمات (كريمات لتفتيح البشرة)؛ مزيالت 

رائحة العرق لإلستعمال الشخصي؛ مزيالت الشعر؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ أصباغ 
(أصباغ تجميل)؛ مستحضرات تجميل الحواجب؛ أقالم الحواجب؛ شعر مستعار (مواد 

شعر المستعار)؛ أظافر صناعية؛ مواد ملونة للشعر؛ صبغات للشعر؛ الصقة لتثبيت ال
غسول لوشن للشعر؛ رذاذ (إسبراي للشعر)؛ مستحضرات لتمويج الشعر؛ أحمر الشفاه؛ 

ماكياج؛ مساحيق الماكياج؛ مستحضرات المكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج: 
أظافر؛ زيوت ألغراض الماسكرا؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ ملمع أظافر؛ طالء 

التجميل ؛ أقالم (أقالم التجميل)؛ أقالم (أقالم الحواجب)؛ عطور؛ مسحوق (مسحوق 
الماكياج)؛ الشامبو ؛العناية بالبشرة؛ (مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة)؛ صابون؛ 

مستحضرات مشبعة بلوشن تجميل؛ ورنيش (طالء لألظافر)؛ مستحضرات إزالة 
  .٣رة (كريم لتبييض البشرة) وهذه المنتجات واردة بالفئة الورنيش؛ تبييض البش
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0365001  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسة فردية تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة  االمارات العربية  - شركة فالكون باك 
  المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -  ٥٨٥٢ص.ب  -   ١٥المنطقة الصناعية رقم  - الشارقة 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣على منتجات الوارده بالفئة   - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0377966  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة حياة البوراتوريز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره الجديده - شمال الشويفات ش التسعين التجمع الخامس  ٣١٨

  3 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0397465  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد - مانول كاماشو ميساس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برشلونة ، اسبانيا ٠٨٠٢٣، كاسا  ٩٢افينيدا ريبابليكا ارجنتينا 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

صابون وعطور وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، وغسول (لوشن)  - ٣الفئة 
  ٣للشعر ، مستحضرات مكياج الواردة فى الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0397735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده - بورا كريشينز اس. ال.  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اندراتكس ، باليريس ، اسبانيا ٠٧١٥٧كال فياليزكيز (بى تى او. دو اندراتكس) ،  ١١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

ضرات المطرية (مستحضرات تجميل)؛ مستحضرات التجميل؛ أصباغ المستح - ٣الفئة 
للشعر؛ صبغة شعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات االعتناء 

بالشعر؛ الصابون؛ المواد العطرية؛ والعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات 
اج العيون؛ كريمات العطرية؛ وماء الكولونيا العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكي

إزالة الماكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ مستحضرات األساس للمكياج؛ كريمات 
البلسم لمعالجة العيوب؛ مسحوق التالك، الستخدامات الزينة؛ حمرة تجميلية؛ 

مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ الماسكارا؛ 
الت العيون؛ مسحوق الحواجب؛ جل الحواجب؛ أقالم تحديد مسكارة الحواجب؛ مظل

الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ أقالم تحديد العيون السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ 
بلسم خاص بالشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ واحمر الشفاه؛ محددات شفاه؛ طالء 

األظافر الصناعية لالستخدامات تلميع أظافر؛ المستحضرات التجميلية لتجفيف األظافر؛ 
التجميلية؛ جل األظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ أساسات لطالء األظافر؛ 

مستحضرات شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقويات أظافر؛ ملصقات األشكال الفنية 
لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش 

عية وللشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ منظفات الجلد؛ والشامبو؛ طالء االصطنا
نحت األظافر؛ مساحيق تشكيل أطراف أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصقة 

) ٣لتثبيت أظافر اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
  دون غيرهـــــــــــــا
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0400259  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد عوض محمد ابو شعرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - برج العرب الجديدة  -امتداد المنطقة الصناعية الرابعة  -  ٨بلوك  ١٩القطعة 
  سكندريةاال

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0405219  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة   - ت النباتية العربية الخليجية لعصر وتكرير البترول وتعبئة الزيو
  مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  - ش الحجاز  ١٨١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣الصابون و المنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة ( - ٣الفئة 
 

التنازل عن االصلى على حدى -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0405222  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  - ش الحجاز  ١٨١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣الصابون و المنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة ( - ٣الفئة 
 

التنازل عن الرصلى على حدى -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

22 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407117  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - ن وشركاه  محمد احمد علي حزي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م التاسعه مدينه نصر ٢٨بلوك  ١٢عقار  ١١بالدور  ٣٨

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل فئة  - ٣الفئة 
 

ى االلوانمنح حق خاص عل - االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى على حدة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407347  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي   - احمد باهر محمد فوزي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - اتجمع الخامس  -دور ارضي مول سيلفر ستار ١١٧محل  - القاهره الجديده 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات تجميل الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0409893  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سئولية محدودةشركة ذات م - شركة لوريية جروب المتكاملة للتصنيع والتجارة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة    -ش المماليك   ٣

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات بجميع أنواعها الواردة بالفئة رقم -٣الفئة
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0410640  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - انتركيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  - النزهة الجديدة  - ش حسن خاطر  ١٤

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412319  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -الدولية زاجيت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اهرهالق -العباسيه  - ش السريات  -أ - ١٦

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣الفئة 
 

التمنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415273  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة - السيرين لمستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المقطم  -ش كريم بنونه  -   ٨٦١٢عقار رقم   - الدور االول 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣رقم  مستحضرات التجميل الواردة بالفئة - ٣الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415752  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد- مصرى الجنسية  - السيد عبد الفتاح طلب نصير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - مركز بسيون  - قرية قرانشو 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الوارده بالفئة  - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417575  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ةشركة امريكية متحد -انك  -هاوس اوف شيثام  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٣٠٠٨٣جورجيا  - روك ماونتن بولفارد ستون ماونتن ١٤٤٥
 االمريكية

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣مستحضرات تصفيف الشعر الواردة بالفئة  -مستحضرات العناية بالشعر  - ٣الفئة 
  دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0420361  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دى اند دى للمنظفات الصناعية والمعطرات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -الشيراتون  - المليون شجرة  -الملتقى العربى  -  ٣شقة 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الصناعية الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

31 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421431  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -صناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية حراز لل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - باب الخلق  - ميدان احمد ماهر  ١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣زيت حبر الزعفران بالفئة  - ٣الفئة 
 

مة مرتبطة مع العالمة العال - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
وغيرها ٣٥٤٨٢٨
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421451  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - بولس حمدي عبد الملك حنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا - مركز سمالوط   - ملك حنين بملك / بولس حمدي عبد ال ٤شوشه قرية 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣الصابون الوارد بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421777  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - رمضان صابر احمد محمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - المسيرى  - النهضه  -العامريه 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الصناعيه الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
 

زل عن الرسمة على حدةاالشتراطات        :      التنا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه سويسريه - روز فارما اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا - لوجانو  ٦٩٠٠ - سي اتش ١٠فيا سان جوتاردو ، 

  3 : المةــــــت العاـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423001  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولية - يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة - زد دى  ٤  ٦٢انجلترا سى اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

منظفات؛ مستحضرات ومواد تستعمل في غسل وكي المالبس؛ مستحضرات  - ٣الفئة 
شة؛ مستحضرات تبييض؛ مستحضرات إزالة البقع؛ تنيعم االقمشة؛ ملينات لألقم

صابون؛ صابون لتنصيع النسيج؛ مستحضرات غسيل للمالبس واألنسجة؛ نشا الغسيل؛ 
  ٣مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط. بالفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0423241  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  - شركة روزيرا لخلط وتعبئة العطور والمنتجات العطرية والمنظفات 
  مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بنك االهلي خلف ال -امتداد شارع السيد رزق متفرع من شارع شبكة كهرباء القديمة 
  الغربية -قطور 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الصناعية والعطور الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423620  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -عماد عادل فتحى محمد عبد المطلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهرم -المحوالت  ١٠٧شقة  - محمد عبد الرقيب   ١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424166  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  - اميركان سيلفر ال ال سي 
  فى والية يوتا المرعية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -  ٨٤٠٠٣يوتا  - اميركان فورك  - ساوث  ٥٠ايست  ٧٥٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

جل ألهداف التجميل؛ مستحضرات تجميلية لتجديد البشرة؛ مطريات البشرة؛   - ٣الفئة 
يف اليدين؛ منظفات بشرة؛ غسول (لوشن) غسول (لوشن) للجسم؛ مستحضرات تنظ

لليدين؛ كريمات بشرة؛ كريمات تجميلية؛ كريمات تجميلية للعناية بالبشرة؛ مستحضرات 
تجميلية؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة؛ 

سول مواد تجميل؛ مواد تجميل ومستحضرات تجميلية؛ مستحضرات ترطيب للبشرة؛ غ
تنظيف غير طبي للنساء؛ مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة؛ جل لألسنان؛ معجون 

أسنان؛ غسول للفم مضاد للتجويف؛ جل ما بعد التعرض للشمس؛ جل تجميل؛ جل 
ألهداف التجميل؛ غسول غير طبي مضاد للتجويف للفم؛ جل ما قبل الحالقة؛ جل 

  ٣. الواردة بالفئة رقم الحالقة؛ مطريات البشرة؛ جل ترطيب البشرة
 

على حدى SILVERاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424299  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

قائمة طبقا شركة محدودة تأسست و –يو ايه اس فارماسيوتيكالز بي تي واي إل تي دي 
  لقوانين دولة استراليا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  استراليا ٢١٥٤كانسدالي بليس كاسل هيل إن إس دابليو  ١٥

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

كريمات مغذية للبشرة، غسول (لوشن) للبشرة، جل تقشير البشرة، صابون  - ٣الفئة 
دام مع الجسم؛ الكريمات المضادة على شكل مكعبات، مستحضرات تنظيف لالستخ

للشيخوخة (غير المعالجة) ؛ غسول للوجه؛ أقنعة الوجه (مستحضرات التجميل) ؛ أقنعة 
  .٣للوجه (تجميلية) الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424733  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - كالرك ورلدوايد ، انك  -كيمبيرلي 
 الواليات المتحدة االمريكية-ويسكونسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مناديل مشربة بمستحضر منظف ؛ مناديل تجميل مبللة مسبقًا ؛ مناديل تنظيف  - ٣الفئة 
  .٠٣مبللة مسبقًا ؛ مناديل مبللة لتنظيف اليدين والوجه الواردة في الفئة 

 

٤٢٤٧٣٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

41 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424736  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - كالرك ورلدوايد ، انك  -كيمبيرلي 
  الواليات المتحدة االمريكية - ويسكونسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحده االمريكيهالواليات  ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مناديل مشربة بمستحضر منظف ؛ مناديل تجميل مبللة مسبقًا ؛ مناديل تنظيف  - ٣الفئة 
  .٠٣مبللة مسبقًا ؛ مناديل مبللة لتنظيف اليدين والوجه الواردة في الفئة 

 

٨٥١٨٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424977  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ذى جيليت كمبانى ال ال سى 
  والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٢١٢٧ماساتشوستس  - طن بوس -وان جيليت بارك 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

معجون أسنان؛ مسحوق أسنان؛ غسول االسنان؛ مواد إزالة الجير؛ مواد لتلميع  - ٣الفئة 
االسنان؛ مستحضرات تنظيف األسنان الصناعية؛ مواد لتلميع االسنان الصناعية؛ 

رات للعناية ونظافة الفم واألسنان والحنجرة واللثة غسول فم غير عالجي؛ مستحض
وتجويف الفم؛ مستحضرات الشطف لمنع الجير والتسوس؛ مستحضرات تنظيف 

  ٣األسنان؛ أقراص تلوين الجير.الواردة بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع  - كال على حدى  BACTERIA BLASTاالشتراطات        :      التنازل عن 
وغيرها ٨٨٨٨٣ العالمة رقم
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426376  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427533  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كالين 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - قصر النيل  - ٢٢شقة رقم  - ش طلعت حرب  ١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427622  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - كيدز هب للخدمات الترفيهية والتعليمية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٢مشروع ذا ووتر واى قطعة رقم  Bالمبنى رقم  - الدور االول  -  BFO ٣مكتب رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  - منطقة المستثمرين الشمالية  -أ 

  القاهرة -القاهرة الجديدة  - المستثمرين الشماليه منطقة 
  3 : المةــــــات العـــفئ

  

  ٣جميع منتجات الفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427875  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -طبيعية حراز للصناعات الغذائيه والمنتجات ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣اسانس العنبر االبيض العطرى الوارد بالفئة  - ٣الفئة 
 

التنازل عن البيان  - لنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با -االشتراطات        :      
٣٥٤٨٢٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - التجارى 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428037  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  - محمود محمد حسن على رزيق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة نصر  -  ٣الدور  -  ٧شقة  ٦٢ب  ٢٨ش محمد متولى الشعراوى ق  ٢٨عقار 
  القاهرة - المنطقة العاشرة 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

بيوتى ) -  BEAUTYاالشتراطات        :      التنازل عن المقطع ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428317  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428318  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - شركة محدودة مؤسسة فى عجمان  - شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ان ، االمارات العربية المتحدةمنطقة عجمان الحرة ، عجم

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428320  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  االمارات - ة فى عجمان شركة محدودة مؤسس - شركة ماستريد ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة عجمان الحرة ، عجمان ، االمارات العربية المتحدة

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428351  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - جراندى فلورا لتجارة الزيوت العطرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المقطم  -الحى السابع  -  ٣شقة  - الدور االرضى  - ٨٠٣٤عمارة رقم 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣ئةالعطور الواردة بالف-٣الفئة
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
البيانات التجارية
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428708  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  رغد اورجانيكس ش م ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

١٣٠٣٩٤٣ B.C االمارات العربيه المتحده - امارة عجمان  - . منطقة عجمان الحره  

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات للتبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛   - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابونة، عطور ، زيوت عطرية، 

  ٣ة، غسوالت الشعر، منظفات لألسنان. بالفئة مستحضرات تجميلي
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428793  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

 :لتسجيلا إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - بريد فاست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. –المعادي الجديدة  –متفرع من شارع النصر  ٢٦٩شارع  ٢٩

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

منظفات؛ صابون منظف؛ منظفات غساالت أطباق؛ منظفات منزلية؛ منظفات  - ٣الفئة 
غسيل؛ كرات غسيل تحتوي على منظف غسيل؛ منظفات جيل  غسيل سائلة؛ مساحيق

لغساالت األطباق؛ صابون سائل؛ صابون فينول؛ صابون حالقة؛ صابون يد؛ صابون 
ألغراض المراحيض؛ صابون؛ صابون مراحيض؛ صابون جيل؛ صابون لتفتيح 

األقمشة؛ صابون في مادة سائلة؛ صابون معطر؛ صابون استحمام؛ صابون لالستخدام 
لشخصي؛ صابون لالستخدام في الغسيل؛ صابون للعناية بالجسم؛ صابون وجيل؛ ا

صابون سائل للغسيل؛ صابون سائل لليدين والوجه؛ صابون تجميلي؛ رغوة تنظيف؛ 
بخاخات تنظيف؛ جيل لتنظيف المراحيض؛ تجهيزات للتنظيف والتعطير؛ تجهيزات 

ات سجاجيد؛ منظفات أفران لتنظيف الجسم والعناية بالجمال؛ منظفات زجاج؛ منظف
(تجهيزات)؛ بخاخات تنظيف لالستخدام المنزلي؛ تجهيزات للتبييض؛ كيماويات لصنع 

األلوان ألغراض منزلية (غسيل)؛ منعمات أقمشة للغسيل؛ مزيالت بقع؛ منظفات 
غسيل؛ صابون غسيل؛ تجهيزات تلميع؛ تجهيزات تبييض لالستخدام المنزلي؛ ملطفات 

جهيزات غسيل ألغراض منزلية؛ تجهيزات غسيل. وبشكل عام جميع أقمشة للغسيل؛ ت
  ٣المنتجات الواردة بالفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429714  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٣الفئة 
 

---- االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429842  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد  - محارب الفى حبيب عبد النور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك : حاضنة االقصر للتراث الفني والصناعات الحرفية  - مدينة طيبة  - قرية الحرفيين 
  مدينة االقصر

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣لمنتجات الواردة بالفئة الصابون والمنظفات وجميع ا - ٣الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429881  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - وشركاه  تامر رجب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430037  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  - فرد  - الراهب صرابامون االنبابوال / وبالميالد مجدي فاروق يوسف بولس 
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحر االحمر -راس غارب  - دير االنبا بوال 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الواردة بالفئه رقم جميع ال - ٣الفئة 
 

تتعهد مالك العالمة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430078  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - روب للمستحضرات الطبية  ماكرو ج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  - مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  ٨٣

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430095  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣ةجميع المنتجات الواردة بالفئ-٣الفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430158  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - منشأة فردية  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - ارز عمارات ميلسيا امام ستي ست ٣٣٤شقة 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

-------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430241  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - ة مطاوع للبالستيك شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - ملك الشركاء   - شبرا الخيمه   -ش سلطان عزبه رستم   ٣٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣زيوت الشعر الواردة بالفئة رقم  - العطور  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطا
باستخدامها مجمعه
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود كامل  محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط -مركز ابو تيج  -بملك محمود كامل محمد  - سوهاج  - ش اسيوط   ٣

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٤الفئة 
 

وان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االل
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426377  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية- فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 4 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤منتجات الفئه  - ٤الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430433  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

همة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين شركة مسا -أكسون موبيل أويل كوربوريشن
  الواليات المتحدة -بيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤يزل الوارد بالفئه وقود المحركات تحديدا النزين ووقود الد - ٤الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان  - وغيرها  ٣٧٥٠١٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
التنازل عن الرسم على حدة - 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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431062  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - عادل اسماعيل محمد محمد عبد العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - مركز البدراشين  - سقارة  

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٤الفئة 
 

دامها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0296037  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/12/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - شركة مصر للمستحضرات الطبيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -الخانكة  - طريق بلبيس الصحراوى  ٤كيلو 

  5 : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

٣٤٢٠٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341155  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -داليا زغلول وشريكها 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  القاهرة - مدينة نصر اول  - زهراء مدينة نصر  ٣٤٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات طبيه بالفئه  - ٥الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0393596  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  - احمد يحيا عبد الفتاح مرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مساكن اطلس المقطم الخليفه القاهره ٢محل  ١١بلوك 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ريه بالفئه مييدات حش - ٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414381  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - على السيد سليم خليل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية ملك/ سعيد عبد  - شبرا الخيمة اول  - بيجام  - العمده ش السعد حوض  ١٢
  العاطى امين

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جيل طبى الوارد بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415060  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمود عمر عبد المقصود عشرى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

برج د/محمد احمد نصر قسم ثان  - ش سعد السيد متقاطع من شارع ترعة المنصورية 
  الدقهلية - المنصورة 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المطهرات والمعقمات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415061  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى   -محمود عمر عبد المقصود عشرى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - برج د/محمد احمد نصر قسم ثان  - ش سعد السيد متقاطع من شارع ترعة المنصورية 
  الدقهلية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المطهرات والمعقمات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419360  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  - سيرتيس يو اس ايه ، ال ال سي 
  ات المتحدة االمريكيةالوالي - لقوانين ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢١٠٤٦، كولومبيا ماريالند ١٧٥جويلفورد رود ، سويت  ٩١٤٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات آفات ، مبيدات فطريات ، مبيدات الفطريات لالستخدام في البستنة ؛  - ٥الفئة 
  ٥الواردة في الفئة  مبيدات الفطريات لقتل الحشرات ؛ مبيدات أعشاب
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419584  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -  SAJAشركة ساجا فارما سوتيكالز ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٩٦ - سابقا  ٩٦ين المرقومتين حاليا اكتوبر المنطقة الصناعيه الثالثه القطعت ٦مدينه 
  الجيزة ٩٧

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه فئة  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

75 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421063  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد   - جاسر عماد محمد كامل 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفيه - شبين الكوم   - ش الشهيد مصطفى حافظ   ٨

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االعشاب والتركيبات والمراهم والزيوت والمبيدات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات        :   
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421089  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - شريهان مصطفي سلمان محمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور السادس - االسكندرية  - اول الرمل  - يم جل -ش ابراهيم غنيم  ٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421500  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - احمد كمال ابراهيم ابوزيد فرج وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - بملك / عادل محمد عبد العليم البلكيمي قسم دسوق  ٢شقة  ٢ابراج الياسمين بلوك رقم 
  كفر الشيح

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥يوت الطبية الواردة بالفئة رقم الز - ٥الفئة 
 

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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423364  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - دة تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان شركة ذات مسئولية محدو - شركة ادوية الحكمة 
  االردن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن - المنطقة الصناعية  -ببادر وادي السير  - عمان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضر عالجي يستخدم في عالج سرطان الثدي الموضعي المتقدم  - ٥الفئة 
 ٥والمنتشر وهذه المنتجات واردة بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423617  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عماد عادل فتحى محمد عبد المطلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - الهرم  - المحوالت  ١٠٧محمد عبد الرقيب شقة  ١

  5 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائيه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423619  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -عماد عادل فتحى محمد عبد المطلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهرم -المحوالت  ١٠٧شقة   -محمد عبد الرقيب  ١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائيه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424167  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  - اميركان سيلفر ال ال سي 
  المرعية فى والية يوتا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -  ٨٤٠٠٣يوتا  - اميركان فورك  - ساوث  ٥٠ايست  ٧٥٠

  5 : المةــــــالعات ـــفئ
  

جل موضعي لإلسعافات األولية؛ جل العناية بالجروح؛ رذاذ موضعي  - ٥الفئة 
لإلسعافات األولية؛ رذاذ العناية بالجروح؛ مستحضرات تعقيم اليدين المضادة 

للميكروبات؛ المطهرات؛ المطهرات ألهداف النظافة؛ المطهرات ألهداف التنظيف؛ 
المطهرات ألهداف صحية؛ ضمادات للجروح على شكل مطهرات األدوات الطبية؛ 

هالم؛ هيدروجل ألغرض طبية؛ المستحضرات الصيدالنية للجروح الجلدية؛ 
المستحضرات الصيدالنية للجروح؛ المستحضرات الصيدالنية على شكل جل مضاد 

للبكتيريا لتضميد الجروح واالستخدام في عالج حروق الدرجة األولى والثانية والجروح 
ثل القرحة الركودية وقرح الضغط والقرحة السكرية والتمزقات والسحجات وتشققات م

الجلد ومواقع الشق الجراحي والجروح الناتجة عن إدخال أجهزة ومواقع التطعيم 
(الزراعة) والمواقع المانحة؛ ضمادات الجروح؛ مطهرات لكافة االستخدامات؛ 

وبات؛ مستحضرات تعقيم اليدين؛ جل مطهرات لكافة االستخدامات لتثبيط نمو الميكر
موضعي للبشرة لتعزيز الشفاء الطبيعي؛ رذاذ موضعي للبشرة لتعزيز الشفاء الطبيعي؛ 

  ٥مكمالت الحمية الغذائية والمكمالت الغذائية. الواردة بالفئة رقم 
 

على حدى SILVERاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0424401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -اميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمجمع الصناعات الصغيرة الشركة االنشائية  B ٢المنطقة الصناعية  ١المصنع رقم 
  ت واعمال البناء ( االردنية ) مدينة العاشر من رمضان الشرقيةللمقاوال

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

االدوية ومستحضرات صيدلية وبيطرية ، مستحضرات صحية لالغراض  - ٥الفئة 
  ٥الطبية ، مواد حمية غذائية معدة لالستعمال الطبي ومطهرات الوارد بالفئة 

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحرفين 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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424734  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

مة طبقا لقوانين والية ش مساهمة تاسست وقائ -كيمبيرلي كالرك ورلدوايد انك 
 الواليات المتحدة االمريكية-ويسكونسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦نيناه  ويسكونسن  - وينشيستير  روود  ٢٣٠٠

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

اليدين مناديل أو مناديل مشربة بمستحضرات مضادة للجراثيم ؛ معقم  - ٥الفئة 
  .٠٥واالسطح المضاد للبكتيريا الواردة في الفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424737  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

ئمة طبقا لقوانين والية شركة مساهمة تأسست وقا - كالرك ورلدوايد ، انك.  -كيمبيرلي 
  الواليات المتحدة االمريكية - ويسكونسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

م اليدين مناديل أو مناديل مشربة بمستحضرات مضادة للجراثيم ؛ معق - ٥الفئة 
  .٠٥واالسطح المضاد للبكتيريا الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426206  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة أسامة  الطيبى وشريكة_شركة توصية بسيطة_

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  _جناكليس الدور االولطريق الحرية ٦٣٧

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات والمستلزمات الطبيه الوارده  -االدويه  - المكمالت الغذائيه  - ٥الفئة 
  ٥بالفئه 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426254  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سي  ١ابجون يو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ستريت نيويورك  ٤٢ايست  ٢٣٥٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

   - ٥الفئة 
بيطرية؛ مستحضرات صحية لالغراض الطبية؛ أطعمة المستحضرات الصيدالنية وال

ومواد الحمية المخصصة لالستخدام الطبي أو البيطري وأطعمة لألطفال؛ مكمالت 
غذائية لإلنسان والحيوان؛ اللصقات ومواد التضميد؛ مواد لحشو األسنان وشمع 

ت األسنان؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على الحشرات؛ مبيدات الفطريات ومبيدا
  األعشاب.

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
  

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة-  ١٠٧٨٣١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426352  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة يابانية -شارم كوربوريشن  - يونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان - كن  -ايهايم  - شى  - شيكو كو شيو  - شو  - كينسى  - شيموبون  ١٨٢

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

البولي الحفاظات حفاظات البالغين الورقية فوط السلس البولي بطانات السلس  - ٥الفئة 
المستخدمة مرة واحدة للسلس البولي حفاظات السلس البولي حفاظات على شكل 

سراويل ذات خاصية امتصاص للسلس البولي المستحضرات الصيدالنية المستحضرات 
الصيدالنية للعناية بالبشرة المستحضرات الكيماوية للغايات الطبية المستحضرات 

ألعالف الطبية للحيوانات المنظفات للغايات الطبية المناديل الكيماوية للغايات البيطرية ا
المشبعة بمستحضرات اللوشن الصيدالنية عالجات التعرق مستحضرات التعقيم 

مستحضرات البواسير الكبسوالت لألدوية رقع العين للغايات الطبية ضمادات الرضاعة 
األعواد القطنية الطبيعية القطن االمتصاصي الضمادات الالصقة مشدات التضميد 

للغايات الطبية المناديل الصحية السدادات القطنية السراويل الداخلية الصحية أحزمة 
المناديل الصحية (مناشف) حفاظات الرضع الورقية حفاظات الرضع على شكل 

  ٥سراويل حفاظات الرضع حفاظات الحيوانات األليفة الواردة بالفئة رقم 
 

ح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

88 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426378  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة -ارماسوتيكالز ، انك ريجينيرون ف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  -  ١٠٥٩١اولد سو ميل ريفير رود تاريتاون ، نيو يورك  ٧٧٧
  االمريكيه

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المستحضرات الصيدالنية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0426655  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــعات الـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426660  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - المصرية الدولية للصناعات الدوائية   الشركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صحية لغايات طبيه  -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥رات طبيه و االدويه الوارده بالفئة مستحض
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426662  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥مستحضر طبى الوارد بالفئة  - ٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426664  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥مستحضر طبى الوارد بالفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426666  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426667  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥مستحضر طبى بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426668  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426669  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - بيه مستحضرات صحية لغايات ط -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426670  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0426671  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - ٥الفئة 
  ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426678  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - ٥الفئة 
  ٥الدويه الوارده بالفئة مستحضرات طبيه و ا

 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

101 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426713  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426725  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  . شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - ية للصناعات الدوائية  الشركة المصرية الدول

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥دويه الوارده بالفئة مستحضرات طبيه و اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426727  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426728  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 

٣٤٥٠٥٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  . شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صحية لغايات طبيه مستحضرات صيدالنية و بيطريه و  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426730  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  . شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية لغايات طبيه  - ٥الفئة 
  دون غيرها٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426732  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  . شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 - غايات طبيه مستحضرات صحية ل -مستحضرات صيدالنية و بيطريه  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة رقم 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

110 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0427155  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركولالدوية) شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427158  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

لمستلزمات الطبية (فاركولالدوية )شركة الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات وا
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

١٤٨١٠٤االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركولالدوية )شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــات العـــئف
  

 دون غيرها٥االدويه فئة -٥الفئة
 

١٤٨١١٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427165  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركولالدوية )شركة الشركة االسالمية لالدوي
 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427166  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركو لالدوية )شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : ةالمــــــات العـــفئ
  

 ٥االدويه فئة -٥الفئة
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -  ٤٢٧١٦٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427167  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركولالدوية )شركة  الشركة االسالمية
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0427168  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركولالدوية) شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق األسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية ٣١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

118 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427171  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

ش  - كولالدوية) الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فار
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندرية ٣١الكيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

١٤٨١٠٢االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0427174  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

ش  - الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركولالدوية) 
 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ةطريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندري ٣١الكيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه فئة   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427629  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة( فاركو لالدوية )شركة الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبي
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  ٣١كيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٥االدوية الوارده بالفئه -٥الفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427630  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركو لالدوية) شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  - راوى طريق االسكندرية القاهرة الصح ٣١كيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الوارده بالفئه   - ٥الفئة 
 

على حدة ٦التنازل عن الرقم  - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427631  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركو لالدوية )شركة 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  ٣١كيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الوارده بالفئه   - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

123 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427632  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة - شركة تكنوفارما ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة برج العرب الجديده  ٢بلوك رقم  -  ٢٢- ٢- ١المنطقة الصناعيه الرابعة قطع 
  االسكندرية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الوارده بالفئه   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427633  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة تكنوفارما ايجيبت ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة برج العرب الجديده  ٢بلوك رقم  -  ٢٢- ٢- ١المنطقة الصناعيه الرابعة قطع 
  االسكندرية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥يه الوارده بالفئه االدو  - ٥الفئة 
 

-----------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427634  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركو لالدوية ) شركة 
  صريةمساهمة  م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - العامرية  - طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  ٣١كيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الوارده بالفئه   - ٥الفئة 
 

----------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428107  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/11/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه ١٥ش السودان الدور الثالث شقه  ٣٠٤

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428248  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردى  - رمضان محمد نور الدين محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -ش محطة القبة امام محطة مترو حمامات القبة  ٤٧

 5 : المةــــــالع اتـــفئ
  

مطهرات؛ مستحضرات مطهرة؛ محاليل مطهرة تستخدم في مسح األسطح؛  - ٥الفئة 
مطهرات لالستخدام المنزلي أو لغايات العناية بالنظافة؛ عوامل ومستحضرات مطهرة 
لها خواص التطهير؛ مستحضرات مضادة للبكتيريا؛ مستحضرات ومواد لتلطيف الجو 

واء؛ مبيدات فطريات؛ مستحضرات و مواد لها خواص تلطيف الجو وتنقية أو تطهير اله
  ) . ٥وتنقية الهواء وتطهير الهواء أو إبادة الفطريات الواردة بالفئة ( 

 

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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة - كان تيكنولوجيز، أنك. 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٥٥٣٩١ماكجينتي رود ويست ، وايزاتا ، مينيسوتا  ١٥٤٠٧
  االمريكية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

للحيوانات؛ اضافات غذائية؛ مكمالت للحيوانات; غذاء طبي مكمالت غذائية  - ٥الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٥الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

129 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بموجب قوانين والية ديالويرشركة متحدة تألفت   -فايزر انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  -  ١٠٠١٧شرق الشارع الثانى واالربعون ، نيويورك ، نيويورك   ٢٣٥
  المتحدة االمريكية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛ مستحضرات صحية لالغراض الطبية؛  - ٥الفئة 
اد الحمية المخصصة لالستخدام الطبي أو البيطري وأطعمة لألطفال؛ أطعمة ومو

مكمالت غذائية لإلنسان والحيوان؛ اللصقات ومواد التضميد؛ مواد لحشو األسنان وشمع 
األسنان؛ المطهرات؛ مستحضرات القضاء على الحشرات؛ مبيدات الفطريات ومبيدات 

  ون غيرهـــــــــــــا) د٥األعشاب.الـــــــــــــــــوارده 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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  هوكو كيميكال انداستري كو., ليمتد. شركة محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، اليابان١٠٣- ٨٣٤١كو، طوكيو -تشوم، تشو- ١تشو - ، نيهونباشي هون٤-٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية لألغراض الزراعية تحديدا: مبيدات األعشاب  - ٥الفئة 
ومبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية.الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥(
  

 

--------   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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428506  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد محمود احمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا - البيهو سمالوط شرق 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428843  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - لشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  ٢٥الكيلو 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة بالفئة رقم   - ٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0429715  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429882  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - العجوزة  - المهندسين  -  ١٥شقة  - لدور الثالث ا - ش السودان  ٣٠٤

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429994  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير .وايث ال ال سى .ش

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٠٠١٧ستريت ، نيويورك ، نيويورك الواليات المتحدة االمريكيه  ٤٢ايست  ٢٣٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥اللقاحات ألواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة   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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430038  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فرد  - الراهب صرابامون االنبابوال/ وبالميالد مجدي فاروق يوسف بولس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ر االنبا بوال راس غارب البحر االحمردي

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430077  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  - مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  ٨٣

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

---- 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة- تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - لعجوزة ا - المهندسين  -  ١٥شقة  - الدور الثالث  - ش السودان  ٣٠٤

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة-٥الفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430281  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية اندياناش -ايلى ليلى أند كمبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية -  ٤٦٢٨٥انديا نابوليس انديانا  - ليلى كوربوريت سنتر 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية وهى مستحضرات خاصة لعالج الصلع ومرض  - ٥الفئة 
لزهايمر والتهاب الجلد التأتبي وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات وأمراض ا

العظام والهيكل العظمي واالضطرابات والسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية 
وأمراض الجهاز العصبي المركزي واالضطرابات والصداع العنقودي ومرض كرون 

ليبيدميا( اضطراب شحوم الدم ) ، وأمراض الخرف واألمراض الجلدية ، السكري ، دس
أمراض الغدد الصماء واالضطرابات ، وأضطرابات الجهاز الهضمى ، الصداع ، 

قصور القلب، وأمراض االلتهابات واالضطرابات االلتهابية ، مرض األمعاء االلتهابي 
، أمراض واضطرابات الكلى ، أمراض واضطرابات الكبد ، الذئبة واالضطرابات 

ألمراض واالضطرابات األيضية ، الصداع النصفي ، التهاب القولون العقلية ، ا
التقرحي؛ العوامل التشخيصية والمواد لألغراض الطبية ؛ المستحضرات التشخيصية 

اإلشعاعية الصيدالنية لالستخدام في تشخيص األمراض العصبية التنكسية واألورام 
 دون غيرها٥واأللم فئة

 

---------- االشتراطات        :     
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430402  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431186  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - صحية بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية وال

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المؤجر ساهر وعماد محمد  - ٦المنطقة جنوب أ  ٣نموذج ج مجمع  ٣١٩قطعة رقم 
  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  - المغازي 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات االطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0431187  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - بيبي كادليز ايجيبت للصناعات الورقية والصحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المؤجر ساهر  -  ٦المنطقة الصناعية جنوب أ  ٣نموذج ج مجمع  ٣١٩قطعة رقم 
  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  - المغازي  وعماد محمد

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حفاضات االطفال الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0302700  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/05/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

فردية تأسست وقائمة طبقاً لقوانين دولة  االمارات العربية مؤسسة  - شركة فالكون باك 
  المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -  ٥٨٥٢ص.ب  -  ١٥المنطقة الصناعية رقم  - الشارقة 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع منتجات الفئة رقم  - ٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االوان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412006  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - ستارة لمنتجات االلومنيوم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - ) المنطقة االولى بمدينة العبور  ١٣،  ٢٥بلوك ( ١١القطعة رقم 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

" األلومنيوم ، أسالك األلمنيوم ، رقائق األلومنيوم ،ألواح تثبيت، اغطية  - ٦الفئة 
معدنية متحركة ، قواطع معدنية، دعائم معدنية للبناء ، تجهيزات معدنية للبناء ، 

هيزات معدنية للنوافذ ، تجهيزات معدنية لألثاث ، تجهيزات معدنية لألسرة ، تج
مصدات معدنية لألبواب ، بوابات معدنية ، درابزين سياج معدني، مفصالت معدنية، 
أبواب دوارة غير أوتوماتيكية ، مزاليج لألبواب ، اطار معدنية لألبواب ، تجهيزات 

لمعدنية ، ألواح األبواب معدنية لألبواب ، إطارات األبواب المعدنية ، مقابض األبواب ا
  ."٦المعدنية ، أبواب معدنية ، الدرابزينات المعدنية ، وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415309  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  ش مساهمة - سيجما الصناعية ابواب داخلية وخارجية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عماد الدين االزبكيه القاهرة ٢٩

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦االبواب الوارده بالفئة  - ٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418913  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - المتجر العربى لصاحبها عمر عبد العزيز عطية بركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الياسمين  سنتر - سوق الحى الثانى  - الحى الثانى  - مدينة العبور 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٦الفئة 
 

٢٣٧٩٥١االشتراطات        :      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 ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424286  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل لبإسم طا
  

  فرد مصرى الجنسية - محمود مرعي حسين محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الجماليه  -ش المعز  - زقاق الدرب االصفر  ٢

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع منتجات الفئة  - ٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

148 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427394  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - شركة عوض هللا عياد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش مؤسسة النزهة من ش االربعين منشية السد العالي السالم  ٧

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430610  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - عالء شفيق حامد محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - بالدور االرضى  -مدينة الجندول  - شارع شوقى  ٤١ - اء الزاوية الحمر

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عالء شفيق حامد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - الزاؤية الحمراء  - محل بالدور  - عمارة مدينة الجندول  - شارع شوقى  ٤١

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦ه بالفئه جميع المنتجات الوارد - ٦الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431162  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - وليد محمد على عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يوبيةالقل -مدينة بنها  - امام نادى بنها الرياضى  - تقسيم ابو عياد 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٦الفئة 
 

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

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  هندى الجنسية -فرد  -رافيندر شيام سوندر اريا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربيه المتحده  - دبى  -   ٢٦٣٩١١صندوق بريد  

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة تشغيل االلى واالالت وعدد لالالت موتورات كهربيه عدا المستخدمة  - ٧الفئة 
برية وصالت االالت اليات نقل الحركة لغير المركبات البريه معدات فى المركبات ال

زراعيه بخالف التى تدار باليد حضانات للبيض االت البيع االلى وجميعها واردة بالفئة 
  ٧رقم 

 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الوضع العادىالحروف كال على حدى فى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424291  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فاطمة محمد حسن العايدى وشريكها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ - امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه  ٥٨ق 

  7 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
٤١٣١٠٣العالمة مرتبطة مع العالمة  - على حدة فى الوضع العادى 
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425582  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة  -بوزيتيك جروب ليمتد 
  الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كوينز رود إيست , هونج كونج , الصين ١, ثري باسيفيك بليس ,  ٢٨الفيل 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

آالت، وعدد آلية، أدوات تدار بالطاقة؛ محركات ومكائن (عدا ما كان منها  - ٧الفئة 
للمركبات البرية)؛ قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات 

البرية)؛ معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)؛ أجهزة تفقيس البيض؛ آالت بيع أوتوماتية؛ 
ات االحتراق الداخلي؛ أجهزة تثبيت العدد اآللية؛ عدد آلية؛ مخارط معدات إشعال لمحرك

[معدات آلية]؛ فراضات [عدد آلية]؛ معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)؛ آالت تعشيب؛ 
ماكينات الحراثة لألغراض الزراعية؛ حراثات تدار بالطاقة؛ مسالف [آالت]؛ مسالف 

[آالت]؛ مرذاذات [آالت]؛ رشاشات تدار بمحركات كهربائية؛ آالت رش؛ ساحقات 
المبيدات الحشرية [آالت]؛ آالت رش األسمدة؛ ماكينات تقطيع العشب؛ رافعات 

زراعية؛ آليات روبوتية تستخدم في الزراعة؛ مقصات كهربائية؛ سكاكين آلالت جز 
العشب؛ مجزات عشب [آالت]؛ آلة تشذيب العشب كهربائية؛ آلة تشذيب سياج كهربائية؛ 

العشب تعمل بالبنزين؛ ركوب جزازات العشب؛ آلة تشذيب مستقيمة لالستخدام  جزازات
في الحديقة؛ آلة تشذيب سلسلة لالستخدام في الحديقة؛ آلة تقطيع العشب [آالت]؛ 

ماكينات كهربائية لتقطيع الحدائق؛ آالت حراثة الحدائق؛ آالت تعشيب آلية للحدائق تعمل 
ية لتمزيق الحديقة؛ منفاخ الطاقة حطام العشب؛ قواطع بالطاقة الشمسية؛ ماكينات كهربائ

فرشاة كهربائية؛ مقلم العشب كهربائي؛ مضخات كهربائية للحدائق؛ آالت تشذيب 
الحشائش (آالت)؛ آالت النجارة؛ أالت قشط؛ مقاشط آلية؛ أجهزة توجيه روبوتية [أدوات 

سحب المعادن؛ مخارط آلية]؛ مخارط النجارة؛ آالت تصنيع األدوات المعدنية؛ آالت 
تشكيل المعادن؛ آالت التثقيب لتشكيل المعادن؛ مناصب (قواعد) لآلالت؛ آالت طحن؛ 

أجهزة تسوية؛ آالت تهذيب؛ أجهزة تشغيل آلي؛ آالت قطع؛ مضخات [آالت]؛ مضخات 
تُدار بالهواء المضغوط؛ مضخات تفريغ [آالت]؛ مضخات [أجزاء آالت أو مكائن أو 

منشآت التسخين؛ ضاغطات [آالت]؛ آالت تدار بالهواء محركات]؛ مضخات ل
المضغوط؛ آالت نفخ؛ ضاغطات كهربائية؛ ضاغطات هواء؛ مراوح المحركات 

والمكائن؛ مراوح لضغط وشفط ونقل الحبوب؛ وحدات مروحة كهربائية للمكانس 
 الكهربائية؛ محركات بخالف المستخدمة في المركبات البرية؛ مكائن بخالف المستخدمة



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 
 
 

155 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

في المركبات البرية؛ أجهزة إقالع للمحركات والمكائن؛ مولدات كهربائية؛ مولدات 
التيار المتردد؛ مولدات التيار؛ مولدات الكهرباء؛ مولدات كهربائية؛ آالت شحن 

أتوماتيكية [أجهزة مناولة]؛ أجهزة شحن لتحميل وإفراغ الحمولة؛ أجهزة رفع؛ أجهزة 
نقالة [آالت]؛ رافعات نقالة تدار بالهواء المضغوط؛  رفع؛ موزعات ميكانيكية؛ رافعات

رافعات نقالة هيدرولية؛ رافعات كهربائية؛ ناقالت [آالت]؛ خالطات [آالت]؛ آالت 
خلط؛ خالطات خرسانة [آالت]؛ آالت وأجهزة كهربائية للتنظيف ؛ َمكانِس كهربائية؛ 

ت [لغسل آالت كنس الطرق [آالت]؛ غساالت؛ معدات غسل المركبات؛ غساال
المالبس]؛ مكانس كهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ خراطيم المكانس الكهربائية؛ 

فرش للمكانس الكهربائية؛ ملحقات المكنسة الكهربائية لنشر العطور والمطهرات؛ آالت 
وأجهزة كهربائية لغسل السجاد بالشامبو؛ آالت تنظيف السجاد؛ غساالت عالية الضغط؛ 

نظيف حمامات السباحة؛ معدات تنظيف النوافذ الكهربائية؛ غساالت أجهزة وآالت ت
صحون؛ جرافات ثلج؛ منفاخ ثلج؛ آالت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات؛ فرجونات 

تدار كهربائياً [أجزاء آالت]؛ فرجونات تدار كهربائياً؛ أجهزة سحق؛ ساحقات نفايات 
ل باليد بخالف التي تدار يدوياً؛ المجاري؛ آالت تقديد لإلستخدام الصناعي؛ عدد تحم

مفاتيح ربط آلية؛ مفاتيح ربط تأثير الهواء ؛ مفتاح السقاطة الهوائية؛ مطارق كهربائية؛ 
مطارق [أجزاء آالت]؛ مطارق الحفر؛ آالت حفر؛ مثاقب كهربائية يدوية؛ ظروف 

مة]؛ المثاقب [أجزاء آالت]؛ لقم حفر [أجزاء آالت]؛ أجهزة حفر [عائمة أو غير عائ
نضد حفر آلية؛ مفكات كهربائية؛ مفكات تدار بالهواء المضغوط؛ مقصات كهربائية؛ 

سكاكين كهربائية؛ سكاكين [أجزاء آالت]؛ مقراضات [آالت]؛ مسدسات لرش 
الدهانات؛ مسدسات غراء كهربائية؛ مرشات تدار بالهواء المضغوط لبثق المعاجين 

ات مسامير كهربائية؛ مسدسات المسامير المصطكاوية؛ ساحبة مسامير كهربائية؛ كماش
كهربائية؛ ُمثِبّتة آلية؛ كباسات آلية؛ مطارق تدار بالهواء المضغوط؛ مقصات تدار 

بالهواء المضغوط؛ مفكات تدار بالهواء المضغوط؛ مضخات تدار بالهواء المضغوط؛ 
قب مسدسات المسامير تدار بالهواء المضغوط؛ ناقالت تدار بالهواء المضغوط؛ مثا

يدوية تدار بالهواء المضغوط؛ مسدسات المسامير تدار بالهواء المضغوط؛ قطاعات 
تفريز؛ أدوات هيدرولية؛ مفاتيح ربط هيدرولية؛ مناشير سلسلية؛ مناشير [آالت]؛ نضد 
مناشير[أجزاء آالت]؛ مناشير تبليط؛ مناشير المنحنيات [أدوات آلية]؛ مناشير دائرية؛ 

ناشير [أجزاء آالت]؛ شفرات للمناشير اآللية؛ منشار عرضي؛ مناشير آلية؛ شفرات للم
منشار ثقب؛ المنشار الحزامي لآلالت؛ مناشير كهربائية متعددة الوظائف؛ أدوات تلميع؛ 

مفاتيح قطع الكهرباء [أدوات آلية]؛ مطاحن كهربائية؛ آالت سن (شحذ)؛ آالت سن 
حجارة طحن [أجزاء آالت]؛  [شحذ] الشفرات؛ دواليب للسن (الشحذ) [أجزاء آالت]؛

أدوات كهربائية لشحذ حافة التزلج؛ صنفرة كهربائية؛ أجهزة صنفرة قرصية؛ صنفرة 
حافة األرضية؛ أحزمة كشط ألجهزة الصنفرة اآللية؛ أقراص كشط ألجهزة الصنفرة 

اآللية؛ آالت وأجهزة صقل [كهربائية]؛ آالت كهربائية لتلميع األحذية؛ ملمعات أرضيات 
ه بالشمع ، كهربائية؛ آالت نقش؛ أجهزة لحام كهربائية؛ مشارط حرارية [آالت]؛ باركي

أجهزة قطع بالقوس الكهربائي؛ الروبوتات الصناعية؛ مجزات عشب روبوتية؛ 
روبوتات طحن؛ روبوتات تلميع؛ أذرع آلية للقطع؛ أذرع آلية للتعامل مع المواد؛ أذرع 

آليات روبوتية [آالت] للرفع؛ آالت لحام آلية للحفر؛ منظفات األرضيات روبوتية؛ 
روبوتية؛ آالت تنظيف روبوتية؛ أجهزة غسل األرضيات اآللية؛ مرشات الطالء 

االلكتروستاتيكي؛ قاذفات الثلج اآللية؛ اجهزة تشذيب عشب روبوتية؛ اجهزة روبوتية 
لتشذيب الحواف؛ آالت ري روبوتية؛ مثاقب يدوية كهربائية روبوتية؛ آالت حفر 

وتوماتيكية؛ آالت دهان روبوتية؛ آالت تنظيف روبوتية ، وهي المكانس الكهربائية أ
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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  -  980 عدد

الروبوتية ، واآلالت الروبوتية لتنظيف األرضيات ، وآالت كنس الطرق الروبوتية ، 
واآلالت الروبوتية لتنظيف حمامات السباحة؛ آالت المطبخ الكهربائية؛ مجارش 

حم [آالت]؛ خالطات كهربائية لألغراض كهربائية الستخدام المطبخ؛ فرامات ل
المنزلية؛ خالطات كهربائية للمطبخ؛ خفاقات كهربائية؛ خفاقات كهربائية لألغراض 

المنزلية؛ فتاحات كهربائية للعلب؛ قشارة خضراوات كهربائية؛ معالجات أغذية 
[كهربائية]؛ عصائر فواكه كهربائية لألغراض المنزلية؛ مسن سكاكين كهربائي؛ 

ات كهربائية لألبواب؛ فتاحات كهربائية للنوافذ؛ أجهزة كهربائية لسحب الستائر؛ فتاح
طابعات ثالثية األبعاد؛ عدد [أجزاء آالت]؛ محوالت للقم األدوات [أجزاء آالت]؛ مالزم 

لتثبيت أجزاء القطعة أثناء المعالجة؛ شفرات قطاعات القش؛ حامالت ريش المراوح 
[أجزاء آالت]؛ فرجونات [أجزاء آالت]؛ صمامات [أجزاء آالت]؛ ريش المراوح 

[أجزاء آالت]؛ صمامات ضغط [أجزاء آالت]؛ صمامات مطقطقة [أجزاء آالت]؛ 
األجزاء والتجهيزات والملحقات في هذه الفئة للسلع المذكورة أعاله المدرجة جميعها في 

 .٧الفئة
 

مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

157 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425590  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد علي ابراهيم حسن الماحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الغربيه  - طنطا ثان  - ش السيد الشرقاوي 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

آالت وعدد اليه محركات ومكائن (عدا ماكان منها للمركبات البريه ) قارنات  - ٧الفئة 
آليه وعناصر نقل الحركة (عدا ماكان منها للمركبات البريه ) معدات زراعيه عدا 

  ٧مايدار باليد اجهزة تفقيس البيض وجميع المنتجات الواردة بالفئه 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - مركز القناطر الخيرية  - ياسوس  - بجوار الدائري 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425801  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  - مركز القناطر الخيرية  - باسوس  - بجوار الدائرى 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428910  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - فتحى احمد الصاوى محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - القنطرة البيضاء بملك/ محمد معوضر محمد حنفى مدينة كفر الشيخ  -الشراكية 
  الشيخ

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429039  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش توصية بسيطة -شركة الجارحى لت لتشغيل المعادن وتجميع مهمات المصاعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ب مركز الخانكة  ٤قطعة  ٢٧٠٠١المنطقة الصناعية ب بلوك  - مدينة العبور 
  القليوبية

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429223  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شركة مصر انترناشيونال للصناعة والتجارة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٠١شقة   - الدور السابع - ش عبد العزيز  ١٨

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة 
 

:      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429716  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430006  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ى الجنسيةفرد مصر - ابراهيم صبحي محمد رواش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امبابة الجيزة -شارع الشيخ رمضان نافع اخر شارع االقصر  ٢

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧حميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
 

--- - 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0392525  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة لبنانية - شركة اوف شور  - شركة جونتكس ايطاليا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان - كسروان  - ذوق مصبح 

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨ماكينه تصنيع باستا الواردة بالفئة رقم  - ٨الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0392526  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/28  

 :التسجيل طالبإسم 
  

  شركة  مساهمة لبنانية -شركة جونتكس ايطاليا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان  -كسروان   - ذوق مصبح 

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨ماكينه تصنيع بسكويت بالفئة رقم  - ٨الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة با
٣٩٢٥٢٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425591  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  افراد-محمد علي ابراهيم حسن الماحي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر - الغربيه  - طنطا ثان - ش السيد الشرقاوي 

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

ادوات قطع (الشوك والسكاكين والمالعق)  -عدد وادوات يدويه (تدار باليد)  - ٨الفئة 
  ٨واسلحه بيضاء ادوات الحالقه وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428047  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

ة مساهمة مؤلفه و قائمة طبقا لقوانين دول- ييوو كيمي اليكتريك ابالينس كو ال تي دي 
  الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - بيوو سيتي  -تشوتشو رود  - يانهي انترناشيونال بيزنس سنتر -  ١٣٧٧-١رقم 
  الصين - تشيجيانغ بروفينس 

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

" مقصات شعر اللحى؛ مالقط لتجعيد الشعر؛ ماكينات حالقة كهربائية أو غير  - ٨الفئة 
شعر لإلستعمال الشخصي [كهربائية وغير كهربائية]؛ أدوات كهربائية؛ مقصات 

كهربائية وغير كهربائية إلزالة الشعر؛ أطقم كهربائية للعناية بأظافر اليدين؛ شفرات 
ماكينات الحالقة؛ أدوات يدوية غير كهربائية لتجعيد الشعر؛ مكاوي شعر؛ عدد يدوية 

للمالبس؛ مالقط إلزالة الشعر؛ أجهزة  تدار باليد؛ أطقم العناية بأظافر القدمين؛ مكاوي
  ٨ثقب األذن. "فئة 

 

١١٢٠٦٣٥االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429132  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه  -ال انديستري كو.، ال تي دي. قوانغتشو يو يوان تونغ انترناشون
  محدوده

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قوانغتشو افينيو ميديل  ٦٢٨/ اف قوانغتشو انتل تريد بيلدينج ، نمبر. ٤ ٤٠٨ار ام 
  روود ، تيانهه ديستريكت ، قوانغتشو ، الصين

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

سكاكين وشوك ومالعق]، اواني فضية [سكاكين وشوك ادوات للمائدة [ - ٨الفئة 
ومالعق]، سكاكين، مقصات، خناجر، عدد لسن الشفرات، مجارف [عدد يدوية]، 
ادوات تجعيد الرموش، مقلمات اظافر كهربائية او غير كهربائية، مالوق [أدوات 

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٨يدوية] وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0305594  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

الواليات  - شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية دالوير  - أى فيت انك 
  تحدة االمريكيةالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -  ٨٤٣٢١يوتاه  - ويست ، لوجان  ١٠٠٠ - ساوث  ١٥٠٠

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة قياس مسافة السير، مقاييس االرتفاع، الموازين وموازين الوزن  - ٩الفئة 
االستخدامات لعرض، قياس، وتحميل الملفات الشخصي، األجهزة اإللكترونية متعددة 

إلى اإلنترنت ومعلومات شبكات الحاسوب بما في ذلك الوقت، التاريخ، معدل دقات 
القلب، تحديد الموقع العالمي، االتجاه، المسافة، االرتفاع، السرعة، الخطوات المتخذة، 

ل الطقس، درجة عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها، معلومات التنقل، معلومات حو
الحرارة، سرعة الرياح، التغير في معدل دقات القلب، مستوى النشاط، عدد ساعات 

النوم، ونوعيـة النـوم، برمجيات الحاسوب لالتصال عبر البيانات الالسلكية الستقبال، 
معالجة، نقل، وعرض معلومات المتعلقة باللياقة البدنية، دهون الجسم، مؤشر كتلة 

الحاسوب إلدارة المعلومات المتعلقة بتتبع، االمتثال، والتحفيز في  الجسم، برمجيات
حالة برامج الصحة واللياقة البدنية، أجهزة المراقبة اإللكترونية التي تتضمن معالجات 
دقيقة، وسائل عرض مرئي رقمي، أجهزة قياس التسارع للكشف عن، تخزين، اإلبالغ 

بيانات الخاصة بالرياضة، تمارين اللياقة عن، مراقبة، رفع على اإلنترنت، وتحميل ال
البدنية، والنشاط عبر اإلنترنت، واالتصال بالحواسيب الشخصية بخصوص الزمن، 

الخطوات المتخذة، عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها، المسافة، برمجيات 
الحاسوب الخاصة باللياقة البدنية، برمجيات الحاسوب وبرمجيات تطبيقات الحاسوب 

هواتف المحمولة واألجهزة الرقمية الشخصية لمراقبة، رفع وتحميل البيانات الخاصة لل
بالنشاط الرياضي، تمارين اللياقة البدنية، ومستوى اللياقة عبر اإلنترنت، وشبكات 

االتصال الحاسوبية واإللكترونية األخرى، برمجيات الحاسوب وبرمجيات تطبيقات 
زة الرقمية الشخصية التي توفر نصائح، تدريب، الحاسوب للهواتف المحمولة واألجه

وتمارين رياضية خاصة لتحسين مستوى اللياقة البدنية للمستخدم، برمجيات الحاسوب 
إلدارة المعلومات المتعلقة بتتبع، االمتثال، والتحفيز في حالة برامج الصحة واللياقة 

حميل من اإلنترنت لتجميع، البدنية، البرمجيات الموجودة على شبكة اإلنترنت القابلة للت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

تخزين، وعرض بيانات األداء الشخصي ألنشطة اللياقة البدنية المختلفة، عرض 
معلومات التغذية، وبرامج اللياقة البدنية والرياضية، والتمارين الرياضية، برمجيات 
لتتبع، مراقبة، تخطيط أنشطة التدريب للوصول إلى اللياقة البدنية وجميع المنتجات 

  .٠٩في الفئة  واردة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0331985  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/03/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين   - اورانج براند سيرفيسز ليمتد 
 انجلترا   وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١ريفرسيد ، لندن اس اىه  موري ٣

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز ووسائل اتصال واتصال عن بعد كهربائية والكترونية، وسائل وجهاز  - ٩الفئة 
اتصال واتصال عن بُعد، وسائل وجهاز كهربائي والكتروني جميعها لمعالجة، تسجيل، 

استقبال البيانات، جهاز ووسائل لتسجيل، نقل، تضخيم او إعادة تخزين، نقل، استعادة او 
انتاج الصوت، صور، معلومات او بيانات مشفرة، تحكم الكتروني، اختبار (غير 

االختبار في الكائن الحي)، إرسال إشارة، فحص (اشراف) وأجهزة ووسائل التعليم، 
، خوادم كمبيوتر، أجهزة ووسائل ضوئية وضوئية كهربائية، وحدات خدمة االتصال

[شبكة  WAN[شبكة خاصة فعلية]، أجزاء صلبة عاملة  VPNأجزاء صلبة عاملة 
[شبكة اتصال محلية]، أجزاء صلبة  LANواسعة النطاق]، أجزاء صلبة عاملة 

للكمبيوتر، أجزاء صلبة لشبكة كمبيوتر، أجزاء صلبة للكمبيوتر لتوفير وصول آمن عن 
ال، أجزاء صلبة إيثرنت، جهاز معالجة الصورة، بعد الى كمبيوتر وشبكات االتص

وسائل ومعدات، كاميرات، جهاز فوتوغرافي، وسائل ومعدات، آالت عرض الفيديو، 
آالت عرض الوسائط المتعددة، أجهزة فحص وقراءة كود األعمدة، أجهزة ووسائل 

لفزيون، اإلذاعة والتلفزيون، االتصال عن بعد، مرسالت ومستقبالت إلذاعة الراديو والت
جهاز وصول إلذاعة او البرامج المنقولة، الصور المخططة، الكمبيوترات، المعدات 

الطرفية للكمبيوترات، دوائر الكترونية لحمل البيانات المبرمجة، أقراص، شرائط 
وأسالك يكون جميعها عبارة عن حوامل بيانات مغناطيسية، لوحات دائرة مطبوعة، 

جلة مسبقاً، بطاقات بيانات، بطاقات ذاكرة، بطاقات بطاقات مغناطيسية فارغة او مس
ذكية، بطاقات تتضمن معالجات دقيقة، بطاقات دائرة مدمجة، بطاقات تعريف 

الكترونية، بطاقات هاتف، بطاقات ائتمانية هاتفية، بطاقات ائتمان، بطاقات مدين، 
حوامل  ،CD ROMSبطاقات أللعاب الكترونية تم تصميمها لالستخدام في الهواتف، 

بيانات مغناطيسية، رقمية وضوئية، أوساط تسجيل وتخزين البيانات المغناطيسية، 
والرقمية، والضوئية (الفارغة والمسجلة مسبقاً) أسطوانات مسجلة مسبقاً، مشغالت 

، ألجهزة للعب ملفات الموسيقي القابلة للتنزيل، مشغالت الوسائط القابلة USBومضية 
القمر الصناعي، األقمار الصناعية لإلذاعة واالتصال عن  للحمل، مرسالت ومستقبالت
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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 -  980 عدد

بُعد، ساريات الهواتف ومرشدات الهواتف الالسلكية، أسالكوكابالت كهربائية؛ وكابالت 
ضوئية؛ كابالت من ألياف ضوئية؛ اسالك مقاومة؛ إلكترودات؛ تركيبات ونظم االتصال 

لهاتف؛ مدخل إشارة االتصال عن بعد؛ وحدات طرفية لشبكات الهاتف؛ الواح تحويل ا
عن بعد، جهاز تخزين، تحويل ومعالجة؛ معدات الهاتف؛ معدات الهواتف الثابتة، 
النقالة، المتحركة، ذات السماعات الحرة هواتف االتصال الفعال؛ وحدات طرفية 

للوسائط المتعددة؛ وحدات طرفية تفاعلية لعرض وترتيب السلع والخدمات؛ وحدات 
تعامالت االلكترونية تتضمن الدفع االلكتروني؛ أجهزة التعامل مع الدفع طرفية ألمان ال

االلكتروني؛ التصفح؛ أجهزة ووسائل هواتف التصفح ووسائل السلكية؛ هواتف، 
الهواتف المتحركة وسماعات الهواتف؛ ماكينات الفاكسيميل؛ وحدات مساعدة رقمية 

تروني؛ حاسوب لوحي )؛ مفكرات الكترونية؛ حاسوب محمول الكPDASشخصية (
الكتروني؛ وحدات محمولة باليد الكترونية لالستقبال الالسلكي، وتخزين، و/ او نقل 

المستخدم للحفاظ على تتبع او التحكم في المعلومات الشخصية؛ أجهزة المالحة لألقمار 
الصناعية، وسائل ونظم؛ القطع التكميلية لهواتف وسماعات الهواتف؛ أجهزة تهيئة 

م مع الهواتف؛ شواحن البطاريات لالستخدام مع هواتف؛ وحدات للتركيب على لالستخدا
المكتب او السيارة تتضمن سماعات للسماح باستخدام سماعة التليفون بدون استخدام 
اليد؛ حوائل سماعات التليفون في السيارة؛ سماعات الرأس؛ أجهزة السماعات الحرة 

متحركة األخرى؛ االكياس والحافظات المهيأة لسماعات الهاتف واألجهزة االلكترونية ال
خاصة لحمل الهواتف القابلة للحمل ومعدات الهاتف واالجزاء التكميلية؛ اطواق الهواتف 

الخلوية؛ المفكرات الشخصية المتصلة بالكمبيوتر؛ الهوائيات؛ البطاريات؛ المعالجات 
اشات العرض؛ نظم تحديد الدقيقة؛ لوحات المفاتيح؛ أجهزة المودم؛ الحاسبات االلية؛ ش

الموضع االلكترونية أجهزة ووسائل الالحة والتتبع وتحديد الموضع االلكترونية؛ أجهزة 
ووسائل المراقبة (غير المراقبة في الكائن الحي)؛ أجهزة ووسائل السلكية؛ أفالم 

الفيديو؛ أجهزة ومعدات سمعية وبصرية؛ أجهزة تكميلية كهربائية والكترونية والمعدات 
الطرفية المصممة والمهيأة لالستخدام مع الكمبيوترات واألجهزة السمعية والبصرية؛ 
خراطيش العاب الكمبيوتر؛ اجزاء وتركيبات لجميع البضائع المذكورة سابقاً؛ برامج 

[شبكة خاصة  VPNالكمبيوتر؛ األجزاء الصلبة للكمبيوتر؛ ا جزاء صلبة لتشغيل 
بكة واسعة النطاق]، أجزاء صلبة لتشغيل [ش WANفعلية]؛ أجزاء صلبة لتشغيل 

LAN  [شبكة اتصال محلية]/ أجزاء صلبة لتشغيلUSB األجزاء الصلبة للكمبيوتر ،
المزودة من االنترنت، األجزاء الصلبة للكمبيوتر لتزامن البيانات بين الكمبيوترات، 

بيوترات المعالجات، ووحدات التسجيل، وسائل المراقبة واألجهزة اإللكترونية والكم
المضيفة، برامج الكمبيوتر السحابية، برامج ونظم تشغيل الشبكة، برامج ونظم تشغيل 

الكمبيوتر، األجزاء الصلبة للكمبيوتر لتوفير وصول آمن عن بعد الى الكمبيوتر 
وشبكات االتصال، برامج أمان الكمبيوتر، برامج جدار حماية الكمبيوتر، برامج لضمان 

ي، نغمات االتصال القابلة للتحميل للهواتف المتحركة، نشرات امان الميل اإللكترون
إلكترونية (قابلة للتحميل) متوفرة مباشرة من قواعد بيانات الكمبيوتر او االنترنت، 
األجزاء الصلبة للكمبيوتر أجهزة االتصال عن بعد (تتضمن أجهزة المودم) لتمكين 

واالنترنت، األجزاء الصلبة  االتصال بقاعدة البيانات، شبكات االتصال المحلية
للكمبيوتر للتمكين من االتصال الهاتفي، خدمات االتصال بالصوت والصورة وهواتف 

الفيديو، األجزاء الصلبة للكمبيوتر للتمكين من البحث واستعادة البيانات، األجزاء 
ر الصلبة للكمبيوتر للوصول لقواعد البيانات، خدمات االتصال عن بعد، شبكات الكمبيوت

والواح اإلعالن االلكترونية، برامج العاب كمبيوتر لوسائط متعدد تفاعلية، برامج العاب 
حقيقة فعلية، ملفات الموسيقي القابلة للتنزيل، صور فوتوغرافية، صور، رسومات 
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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 -  980 عدد

بيانية، ملفات صور، بتات الصوت، أفالم، برامج فيديو وسمعية وبصرية (قابلة 
ن قواعد بيانات الكمبيوتر او االنترنت او مواقع للتحميل) مزودة على النت او م

االنترنت، األجزاء الصلبة للكمبيوتر لالستخدام في المراقبة عن بُعد، برامج مالحة 
GPS  ٩بالفئة رقم  

 

التنازل عن البيان  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١١٩٣٩٢مة مرتبطة مع العالمة رقم العال - المصاحب للعالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0341644  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة  - كاى سوه سوه  انتربرايز كو ، ال تى دى 

  طبقا لقوانين الصين 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ين بينج ان . أر دى . تايبيه، تايوان ، جمهوريه الصين١، سيك.  ٣٨اف ان اوه.   ١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

اطراف توصيل صناديق  - أنابيب توصيل االسالك الكهربيه عالمات للكابالت  - ٩الفئة 
قنوات االسالك  -ابالت وصالت سلكيه (كهرباء) موصال للك -لوحات بيانيه  -الكهرباء 

حوامل  -محوالت مرنه للقنوات  -الوصالت الطرفيه للكابالت  - قنوات الكابالت  - 
مثبت للكابالت  - مثبت لالسالك  - حوامل لالسالك  -للوحات االلكترونيه المطبوعه 

  ٩وهذه المنتجات وارده بالفئه رقم 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355099  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون  -فار فيتشد تروبيكالز  ال ال سى  
  الشركات لوالية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ١٩٨٠٣، ويلمينجتون ، ديالوير  ٢٠٢طريق فوولك ، سويت  ١٠٣
  االمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والبحرية والخاصة بأعمال المسح والتصوير  - ٩الفئة 
ات الوزن الفوتوغرافي والتصوير السينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدو

والقياس واإلشارة والتحقق (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح 
أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو نقل أو 

استنساخ الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، 
اص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمي، أنظمة األقراص المدمجة وأقر

األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، أجهزة تسجيل النقد والماكينات الحاسبة ومعدات 
معالجة البيانات وأجهزة الحاسوب، برامج الحاسوب، األجهزة اإللكترونية المحمولة 

ور والصوت عن طريق شبكات والنقالة الستقبال وإرسال وقراءة النصوص والص
اإلنترنت الالسلكية، أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة التسجيل، مشغالت الصوت الرقمية، 

أجهزة تسجيل الصوت، مشغالت الفيديو الرقمية، أجهزة محمولة لتسجيل واستنساخ 
الصوت والصور والفيديو، أجهزة الكترونية أخرى الستنساخ الصور والفيديو، 

الرقمية، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة وأدوات الكترونية للتوجيه مشغالت الصوت 
والتعليم، أجهزة االتصال الالسلكي لنقل الصوت أو البيانات أو الصور، الكاميرات، 

الكاميرات الرقمية، برامج إعادة توجيه الرسائل، برامج الحاسوب لالستخدام فيما يتعلق 
اسوب لالستخدام في عرض ومعالجة بنقل الصوت والبيانات، برامج وملحقات الح

بيانات الوسائط البصرية والصور البيانية والنصوص والصور الفوتوغرافية والرسوم 
التوضيحية والرسوم المتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو ومشاهد األفالم والصوت 

وألغراض الشبكات االجتماعية، البرامج الحاسوبية للولوج إلى قواعد البيانات على 
ة اإلنترنت وتصفحها والبحث فيها، أجهزة وبرامج الحاسوب التي تقوم بتوفير شبك

اتصال هاتفي متكامل بشبكات المعلومات العالمية المحوسبة، أجهزة مكبرات الصوت 
الستيريو الشخصية، الميكروفونات، برامج التعرف على الحروف، برامج التعرف على 

لة، برامج حاسوب لتنسيق وتحويل المحتوى الصوت، برامج البريد اإللكتروني والمراس
والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمع بصرية واألعمال 

األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال اإللكترونية إلى نسق متوافق مع 
تمكين األجهزة اإللكترونية المحمولة والنقالة وأجهزة الحاسوب، برامج الحاسوب ل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

تنزيل والولوج إلى المحتوى والنصوص واألعمال البصرية واألعمال السمعية 
واألعمال السمع بصرية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والمستندات واألعمال 
اإللكترونية على حاسوب أو جهاز استهالكي الكتروني محمول / نقال آخر، البرامج 

مول لحواسيب أو أجهزة استهالكية الكترونية محمولة القابلة للتنزيل في شكل تطبيق مح
/ نقالة أخرى، برامج الحاسوب في مجال إرسال وعرض النص والصورة والصوت 

 دون غيرها.٩والواردة بالفئة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355950  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تاسست وقائمة طبقا لقوانين  - اورانج براند سيرفيسز ليمتد 
  انجلترا وويلز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  آيه كيو ، المملكه المتحدة ٢ ١لندن اس اىه  - موري ريفرسيد   ٣

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

بفرعيها الكهربية واإللكترونية جهاز اتصاالت واتصاالت جارية عن بعد  - ٩الفئة 
وأدوات مرتبطة بها، جهاز لالتصاالت واالتصاالت الجارية عن بعد وأدوات مرتبطة 
بها، جهاز كهربي وإلكتروني وأدوات لمعالجة، تسجيل أداء، تخزين، إرسال، استعادة 

أو استقبال البيانات، جهاز وأدوات لتسجيل، إرسال، تضخيم أو إعادة إنتاج صوت، 
ر، معلومات أو بيانات مشفرة، التحكم الكهربي، االختبار (غير االختبار في الجسم صو

الحي)، إرسال اإلشارات، الفحص (الرقابة) وجهاز وأدوات تعليمية، جهاز وأدوات 
ضوئية وكهربية ضوئية، خوادم االتصال، خوادم الكمبيوتر، المكونات المادية لتشغيل 

VPN ونات المادية لتشغيل [شبكة خاصة افتراضية]، المكWAN  شبكة منطقة]
[شبكة منطقة محلية]، المكونات المادية  LANواسعة]، المكونات المادية لتشغيل 

للحاسوب، المكونات المادية لشبكة حاسوب، المكونات المادية للحاسوب لتوفير دخول 
ز معالجة آمن عن بعد إلى الكمبيوتر وشبكات االتصال، المكونات المادية لإليثرنت، جها

صور وأدواته ومعداته، كاميرات، جهاز تصوير فوتوغرافي وأدواته ومعداته، أجهزة 
عرض فيديو، أجهزة عرض وسائط متعددة، أجهزة مسح لخطوط الترميز وقوارئ 
لذلك، جهاز التلفاز والراديو وأدواته، االتصال عن بعد، أجهزة إرسال بث الراديو 

للوصول إلى البث أو البرامج المرسلة، صور ثالثية والتلفاز وأجهزة استقباله، جهاز 
األبعاد، حواسيب، معدات محيطية للحواسيب، الدوائر اإللكترونية الحاملة للبيانات 
المبرمجة، األقراص، األشرطة واألسالك والتي تكون جميعها عبارة عن حوامل 

ة الفارغة ومسبقة مغناطيسية للبيانات، لوحات الدوائر المطبوعة، البطاقات المغناطيسي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

180 
 

 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 -  980 عدد

التسجيل، بطاقات البيانات، بطاقات الذاكرة، بطاقات الذكية، البطاقات المحتوية على 
معالجات دقيقة، البطاقات ذات الدوائر المدمجة، بطاقات التعريف اإللكترونية، بطاقات 

الهاتف، بطاقات ائتمان الهاتف، بطاقات االئتمان، بطاقات المدين، البطاقات لأللعاب 
، حوامل البيانات CD ROMSإللكترونية المصممة لالستخدام مع الهواتف، ا

المغناطيسية، الرقمية والضوئية، المغناطيسية، تسجيل البيانات وتخزين الوسائط 
 USBمسبقة التسجيل، مشِغّالت  CDsالرقمية والضوئية (الفارغة ومسبقة التسجيل)، 
مكن تنزيلها من اإلنترنت، وسائل الومضية، وسائل تشغيل ملفات الموسيقى التي ي

تشغيل الوسائط المحمولة، أجهزة اإلرسال واالستقبال عبر األقمار الصناعية، األقمار 
الصناعية لالتصاالت عن بعد والبث، وسائل إرشاد الهواتف الالسلكية وصواري 

، الهاتف، األسالك والكابالت الكهربية، الكابالت الضوئية، كابالت األلياف الضوئية
أسالك المقاومة، اإللكترودات، أنظمة االتصال عن بعد وتركيباتها، الوحدات الطرفية 
لشبكات الهاتف، لوحات مفاتيح تشغيل الهاتف، مدخالت إشارات االتصاالت عن بعد، 

جهاز تخزين وتحويل ومعالجة، معدات هاتف، معدات لهواتف ثابتة، قابلة للنقل، نقالة، 
بالصوت، الوحدات الطرفية للوسائط المتعددة، الوحدات الطرفية ال تعمل باليد أو مفعلة 

التفاعلية لعرض وطلب البضائع والخدمات، الوحدات الطرفية اآلمنة للمعامالت 
اإللكترونية التي تضم عمليات الدفع اإللكترونية، جهاز لمعالجة عمليات الدفع 

الهاتف، الهواتف، - ت الراديواإللكترونية، االستدعاء، االستدعاء بالراديو وجهاز وأدوا
الهواتف النقالة وسماعات الهاتف، ماكينات الفاكس، المساعدات الرقمية الشخصية 

)PDAs الحواسيب التي تكون عبارة عن مفكرات إلكترونية، الحواسيب التي تكون ،(
عبارة عن دفاتر مالحظات إلكترونية، الحواسيب اللوحية اإللكترونية، الوحدات 

ة المحمولة باليد لالستقبال الالسلكي، رسائل تخزين و/ أو إرسال البيانات اإللكتروني
وعمليات الدفع اإللكترونية، الوسائل اإللكترونية النقالة التي تسمح للمستخدم بمتابعة أو 

إدارة المعلومات الشخصية، جهاز مالحة يعمل باألقمار الصناعية، وأدوات ونظم، 
ف، مهايئات لالستخدام مع الهواتف، شواحن ملحقات للهواتف وسماعات الهات

للبطاريات لالستخدام مع الهواتف، وحدات موضوعة على مكتب أو في السيارة تضم 
مكبر صوت الستخدام سماعة الهاتف بدون استخدام اليدين، حوامل سماعات الهاتف في 

لكترونية السيارة، سماعات الرأس، وسائل ال تعمل باليد لسماعات الهاتف والوسائل اإل
النقالة األخرى، الشنط والحقائب المعدة خصيًصا لحمل الهواتف المحمولة ومعدات 

الهاتف وملحقاته، أحزمة حمل الهاتف الخلوي، وسائل التنظيم الشخصية الكمبيوترية، 
الهوائيات، البطاريات، المعالجات الدقيقة، لوحات المفاتيح، أجهزة المودم، اآلالت 

رض، نظم تعيين المكان العالمية اإللكترونية، جهاز وأدوات الحاسبة، شاشات الع
إلكترونية للمالحة، والتتبع وتعيين المكان، جهاز وأدوات للمراقبة (المراقبة في غير 

الجسم الحي)، جهاز وأدوات الراديو، أشرطة الفيديو، جهاز ومعدات مسموعة ومرئية، 
مهيأة لالستخدام مع الحواسيب ملحقات كهربية وإلكترونية ومعدات محيطية معدة و

وجهاز مسموعة ومرئي، خرطوشات ألعاب الكمبيوتر، أجزاء وتجهيزات لجميع 
 VPNالبضائع سالفة الذكر، برامج الكمبيوتر، برمجيات الكمبيوتر، برمجيات تشغيل 

[شبكة منطقة واسعة]، برمجيات  WAN[شبكة خاصة افتراضية]، برمجيات تشغيل 
، برمجيات الكمبيوتر من USBقة محلية]، برمجيات تشغيل [شبكة منط LANتشغيل 

الت،  اإلنترنت، برمجيات الكمبيوتر لمزامنة البيانات بين الحواسيب، المعالجات، المسِجّ
الشاشات والوسائل اإللكترونية والحواسيب المضيفة، برمجيات الحوسبة السحابية، 

برمجيات الكمبيوتر لتوفير برامج أنظمة تشغيل شبكة، برامج أنظمة تشغيل حاسوب، 
دخول آمن عن بعد إلى الكمبيوتر وشبكات االتصال، برمجيات تأمين الكمبيوتر، 
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برمجيات جدار حماية الكمبيوتر، برمجيات لضمان تأمين البريد اإللكتروني، رنات 
يمكن تحميلها من اإلنترنت للهواتف النقالة، النشرات اإللكترونية (التي يمكن تحميلها 

نترنت) المتوفرة على اإلنترنت من قواعد بيانات حاسوب أو اإلنترنت، برمجيات من اإل
حاسوب وجهاز اتصاالت عن بعد (بما في ذلك أجهزة المودم) للسماح باالتصال بقواعد 
البيانات، شبكات منطقة محلية واإلنترنت، برمجيات حاسوب للسماح ب عقد مؤتمرات 

عمل فيديو على الهاتف، برمجيات الكمبيوتر عن بعد، عقد مؤتمرات فيديو وخدمات 
للسماح ب البحث عن واستعادة البيانات، برمجيات حاسوب للوصول إلى قواعد بيانات، 
خدمات االتصال عن بعد، شبكات الكمبيوتر ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، برمجيات 

برمجيات ألعاب  ألعاب الكمبيوتر، برامج ألعاب الكمبيوتر التفاعلية متعددة الوسائط،
االفتراضية المحاكية للحقيقة، ملفات الموسيقى التي يمكن تنزيلها من اإلنترنت، الصور 
الفوتوغرافية، الصور، الرسوم البيانية المتحركة، ملفات الصور، مقاطع صوت، أفالم، 
فيديوهات وبرامج مسموعة ومرئية (التي يمكن تحميلها من اإلنترنت) على اإلنترنت أو 

واعد بيانات حاسوب أو اإلنترنت أو المواقع اإلكترونية على اإلنترنت، برمجيات من ق
، الساعات الذكية، GPSالكمبيوتر لالستخدام في المراقبة عن بعد، برمجيات للمالحة بـ

وسائل نقالة قابلة لالرتداء، حواسيب قابلة لالرتداء، أجهزة إرسال إلكترونية قابلة 
بيانات، أساور معصم توصل البيانات إلى المساعدات الرقمية لالرتداء وأجهزة استقبال 

، والحواسيب الشخصية من خالل PDAاللوحية،  PCsالشخصية، الهواتف الذكية، 
المواقع اإلكترونية على اإلنترنت وشبكات االتصال الكمبيوترية واإللكترونية األخرى، 

شكل أسورة، هواتف هواتف وهواتف ذكية في شكل ساعة، هواتف وهواتف ذكية في 
وهواتف ذكية في شكل قالدة، ُعقد، حلقة، حلق و/ أو نوع آخر من المجوهرات، 

حواسيب في شكل ساعة، حواسيب في شكل أسورة، حواسيب في شكل قالدة، ُعقد، 
حلقة، حلق و/ أو نوع آخر من المجوهرات، وسيلة لمراقبة الرشاقة الشخصية في شكل 

بة الرشاقة الشخصية في شكل قالدة، ُعقد، حلقة، حلق و/ ساعة أو أسورة، وسيلة لمراق
  ٩أو أو نوع آخر من المجوهرات.الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٤١٧٢٩العالمة رقم 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0373918  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  - في دابليو أر انترناشيونال هولينجز ، انك 
  والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

لمتحدة , الواليات ا ١٩٨٠٨ويلمنجتون , ديالوير  ٣٥٨سنتر فيل رود , سويت  ٢٧٥١
 االمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أعمدة الفَْصٌل الَكُروَماتُوْغَرافِيٌّ [الفصل اإلستشرابي/ فصل المواد من   - ٩الفئة 
مركب]؛ جهاز فَْصٌل َكُروَماتُوْغَراِفيٌّ لالستخدام المخبري؛ أجهزة مختبرات علمية، 

تستخدم مواد ماصة وهي أعمدة وأجهزة استخالص المراحل الصلبة التي 
َكُروَماتُوْغَرافِيٌّة الستخراج المواد الكيميائية من المذيبات؛ جهاز مختبرات علمية، وهو 

عبارة عن نظام الستخالص المراحل الصلبة يشتمل على متشعب و وحامل قرص 
استخراج؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ األجهزة واألدوات العلمية واإللكترونية (المدرجة 

ذه الفئة)؛ األجهزة والتجهيزات [اللوازم] العلمية والمخبرية، والحمامات، وأجهزة في ه
توزيع التحكم في الحرارة، وأطراف األقطاب الكهربائية، أجهزة التحكم في الحرارة 

وألواح التسخين لالستخدامات المخبرية، رافعات، خالطات، أفران، أجهزة قياس الرقم 
التقليب، المكونات الزجاجية، واألواني الزجاجية الهيدروجيني، أدوات الخلط و

المخبرية، واألواني البالستيكية المخبرية، والشرائح المجهرية، اللوازم المخبرية، 
والثيرمومترات [موازين الحرارة]؛ محاقن لالستخدامات المخبرية؛ نظارات وأقنعة 

رية؛ قفازات مطاطية واقية؛ قفازات بالستيكية تستخدم مرة واحدة لالستخدامات المخب
تستخدم مرة واحدة لالستخدامات المخبرية؛ جرار [أوعية] مص؛ نظارات واقية؛ 
مراييل واقية لالستخدامات المخبرية؛ فرازات طرد مركزي للمختبرات؛ األدوات 

واألجهزة والمعدات العلمية، وهي أكياس نفايات للتخلص من نفايات المختبرات 
المخبرية؛ زجاجات؛ أنابيب طرد مركزي؛ حامل  الخطرة؛ الكاسات [األكواب]

ومناصب [رفوف] أدوات الطرد المركزي؛ مالزم [ماسك] لالستخدام مع األواني 
الزجاجية المخبرية ومعدات المختبرات؛ أواني زجاجية لالستخدامات المخبرية، وهي 

لسحاحة السحاحات [أنابيب القياس]؛ حوامل األواني الزجاجية المخبرية، وهي حوامل ا
[أنبوب القياس] والقمع؛ حوامل أعمدة الفَْصٌل الَكُروَماتُوْغَرافِيٌّ ومساند الحمل؛ فراشي 

لالستخدامات المخبرية؛ مقاييس األلوان [مقياس الشدة اللونية]، وهي أجهزة حساسة 
للضوء لقياس األلوان؛ أسطوانات مدّرجة؛ أواني زجاجية مدّرجة؛ أوعية وحاويات 

ر [قنينة مخبرية]؛ حوامل قوارير؛ حلقات [أطواق] قوارير؛ أنظمة تهوية مجففة؛ قواري
لألبخرة والدخان في المختبرات؛ مداخن مخبرية/ أقماع مخبرية؛ مرشحات [فالتر] 
لالستخدام المخبري؛ أواني زجاجية معقمة؛ أدوات أخذ عينات معقمة وغير معقمة، 
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لمالوق، والمغارف والكاشطات وهي المجارف المخبرية والمالعق، والمالقط، و ا
والسكاكين؛ صناديق القفازات، وهي وحدات عازلة لالستخدام المخبري؛ جرار [أوعية] 

واقية مصنوعة من البولي بروبلين والبولي إيثيلين لالستخدام المخبري؛ أنابيب مص 
مدرجة لالستخدام المخبري؛ مضخات أنبوبية ماصة مدرجة لالستخدام المخبري؛ 

[مواد استهالكية] لالستخدام المخبري وهي أطراف مص؛ رفوف لحمل  مستهلكات
وتجفيف األواني الزجاجية المخبرية؛ َمثَْعب/ َمَمًص [سيفون] لالستخدام المخبري؛ 

مضخات تفريغ ومضخات يدوية لالستخدام المخبري؛ قضبان [أدوات] للخلط والتقليب 
منصات رج لالستخدام والسحب [االسترجاع] لالستخدام المخبري؛ رجاجات و

المخبري؛ سدادات بالستيكية وزجاجية لألواني الزجاجية المخبرية؛ صواني وأوعية 
غير معدنية لالستخدام المخبري، وهي صناديق تخزين، وصواني احتواء االنسكاب، 

وصواني جمع العينات؛ أنابيب لالستخدام مع المعدات المخبرية؛ لوازم، وهي وصالت 
مع المعدات المخبرية؛ سالل، وهي السالل المصنوعة من البولي  أنابيب لالستخدام

بروبيلين والمغلفة بطبقة إيبوكسية من أجل غمس [تغطيس] األواني الزجاجية المخبرية 
وتصفيتها ونقلها وتخزينها؛ رافعات مخبرية، وهي حوامل قابلة للتعديل لحمل المعدات 

ميكروسكوبات [مجاهر]؛ أغطية  المخبرية على ارتفاعات متغيرة؛ أطباق تبخير؛
ميكروسكوبات [مجاهر]؛ صواني شرائح مجهرية؛ صناديق شرائح مجهرية؛ أغطية 

للشرائح المجهرية؛ صناديق التخزين البارد، وهي مبردات لتخزين ونقل العينات 
المخبرية؛ نظارات وقاية؛ واقيات الرذاذ؛ محطات ومحاليل غسول العين المعقمة؛ 

اقية؛ قفازات واقية؛ حاويات للنفايات وسكب الفائض؛ زجاجات غسل مرايل [مآزر ] و
[غسول] مخبرية لتوزيع المذيبات؛ أثاث للمختبرات؛ أدوات مخبرية، وهي صناديق 
[مربعات] مضاءة لتحليل االستشراد الهالمي [المواد الهالمية للرحالن الكهربائي]، 

ولوازم مخبرية، وهي الفرجارات؛ والشرائح، وأطباق بتري، والشرائح الشفافة؛ معدات 
موازين دقيقة؛ صمامات تحكم لتنظيم تدفق الغازات والسوائل؛ بارومترات [أجهزة 

قياس الضغط الجوي]؛ معدات مخبرية، وهي سخانات األحواض المخبرية؛ حاضنات 
ثاِبتُة الَحراَرةِ لالستخدام المخبري؛ جهاز تقطير لألغراض العلمية؛ أطباق بتري؛ 

مزرعة خاليا [استنبات بكتيري] لالستخدام المخبري؛ وهي أطباق مزرعة أجهزة 
الخاليا، وقوارير مزرعة األنسجة وعدادات الخاليا؛ أجهزة االستشراد [الرحالن 

الكهربائي] لغير األغراض الطبية؛ واقيات للوجه؛ أجهزة وأدوات للقياس والفحص 
مية، وتركيز، الغاز والسوائل؛ التقني لقياس واختبار وفحص درجة حرارة، وضغط، وك

عدادات [أجهزة قياس] التدفق؛ مجمدات مخبرية للحفظ عالي التّبريد؛ أجهزة تنفس لغير 
أغراض التنفس االصطناعي؛ معدات مخبرية، وهي حاويات األبخرة المحكمة [عديمة 

ياس التسريب] وخزائن [كبائن] الوقاية البيولوجية؛ أفران لالستخدام المخبري؛ أجهزة ق
كثافة السوائل؛ أجهزة قياس رطوبة الجو؛ أجهزة قياس معامل االنكسار؛ أقطاب 

كهربائية؛ أدوات خلط وتقليب وخّضاضات لالستخدام المخبري؛ أجهزة تحكم في درجة 
الحرارة للمعدات المخبرية؛ خرزات مغناطيسية وغير مغناطيسية مصنوعة من المعدن 

ت المخبرية العلمية؛ أجهزة مناولة السوائل، وهي أو الزجاج أو السيراميك لالستخداما
أنظمة األكياس ذات االستخدام الواحد التي تسخدم في تطبيقات المعالجة الحيوية لمرة 
واحدة واألجزاء والتجهيزات الخاصة بها؛ معدات مخبرية، وهي أنظمة تستخدم مرة 

[قوالب]، وأدوات  واحدة تتألف أساًسا من مجموعة أنابيب وخراطيم ومكونات مصبوبة
إغالق، و موانع تسرب و/ أو سدادات؛ معدات مخبرية، وهي أنابيب عينات معقمة 
تستخدم مرة واحدة، وأكياس عينات، وأكياس وسائدية الستعادة السيولة، وبطانات 

الخزانات؛ معدات مخبرية، وهي الزجاجات التي تستخدم لمرة واحدة والقنينات 
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ت والتركيبات الخاصة بها؛ مواد مخبرية تستخدم لمرة واألغطية الطرفية، والوصال
واحدة، وهي األلواح، واألعمدة، واألنابيب المكعبة، واألنابيب الماصة مستدقة الطرف، 

وأنابيب االختبار، وأنابيب التخزين، وأوعية تخزين العينات، والزجاجات واألوعية؛ 
ة لمعالجة المستحضرات معدات مخبرية، وهي شعب زجاجات [قنينات]؛ معدات مخبري

الصيدالنية البيولوجية، وهي نظام ترشيح بتقنية التدفق المماسّي [العرضي] ويشتمل 
على مضخة ومرشح تدفق مماسّي [عرضي]؛ مفاعالت [أجهزة تفاعل] حيوية 

  و الترد ضمن فئات اخرى. ٩لالستخدام المخبري و جميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0373926  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  - في دابليو أر انترناشيونال هولينجز ، انك 
  والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

, الواليات المتحدة  ١٩٨٠٨, ديالوير ويلمنجتون  ٣٥٨سنتر فيل رود , سويت  ٢٧٥١
  االمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أعمدة الفَْصٌل الَكُروَماتُوْغَرافِيٌّ [الفصل اإلستشرابي/ فصل المواد من   - ٩الفئة 
مركب]؛ جهاز فَْصٌل َكُروَماتُوْغَراِفيٌّ لالستخدام المخبري؛ أجهزة مختبرات علمية، 

استخالص المراحل الصلبة التي تستخدم مواد ماصة وهي أعمدة وأجهزة 
َكُروَماتُوْغَرافِيٌّة الستخراج المواد الكيميائية من المذيبات؛ جهاز مختبرات علمية، وهو 

عبارة عن نظام الستخالص المراحل الصلبة يشتمل على متشعب و وحامل قرص 
ة واإللكترونية (المدرجة استخراج؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ األجهزة واألدوات العلمي

في هذه الفئة)؛ األجهزة والتجهيزات [اللوازم] العلمية والمخبرية ، والحمامات، وأجهزة 
توزيع التحكم في الحرارة، وأطراف األقطاب الكهربائية، أجهزة التحكم في الحرارة 
قم وألواح التسخين لالستخدامات المخبرية، رافعات، خالطات، أفران، أجهزة قياس الر

الهيدروجيني، أدوات الخلط والتقليب، المكونات الزجاجية، واألواني الزجاجية 
المخبرية، واألواني البالستيكية المخبرية، والشرائح المجهرية، اللوازم المخبرية، 

والثيرمومترات [موازين الحرارة]؛ محاقن لالستخدامات المخبرية؛ نظارات وأقنعة 
م مرة واحدة لالستخدامات المخبرية؛ قفازات مطاطية واقية؛ قفازات بالستيكية تستخد

تستخدم مرة واحدة لالستخدامات المخبرية؛ جرار [أوعية] مص؛ نظارات واقية؛ 
مراييل واقية لالستخدامات المخبرية؛ فرازات طرد مركزي للمختبرات؛ األدوات 

رات واألجهزة والمعدات العلمية، وهي أكياس نفايات للتخلص من نفايات المختب
الخطرة؛ الكاسات [األكواب] المخبرية؛ زجاجات؛ أنابيب طرد مركزي؛ حامل 

ومناصب [رفوف] أدوات الطرد المركزي؛ مالزم [ماسك] لالستخدام مع األواني 
الزجاجية المخبرية ومعدات المختبرات؛ أواني زجاجية لالستخدامات المخبرية، وهي 

لزجاجية المخبرية، وهي حوامل السحاحة السحاحات [أنابيب القياس]؛ حوامل األواني ا
[أنبوب القياس] والقمع؛ حوامل أعمدة الفَْصٌل الَكُروَماتُوْغَرافِيٌّ ومساند الحمل؛ فراشي 

لالستخدامات المخبرية؛ مقاييس األلوان [مقياس الشدة اللونية]، وهي أجهزة حساسة 
ة؛ أوعية وحاويات للضوء لقياس األلوان؛ أسطوانات مدّرجة؛ أواني زجاجية مدّرج

مجففة؛ قوارير [قنينة مخبرية]؛ حوامل قوارير؛ حلقات [أطواق] قوارير؛ أنظمة تهوية 
لألبخرة والدخان في المختبرات؛ مداخن مخبرية/ أقماع مخبرية؛ مرشحات [فالتر] 
لالستخدام المخبري؛ أواني زجاجية معقمة؛ أدوات أخذ عينات معقمة وغير معقمة، 

خبرية والمالعق، والمالقط، و المالوق، والمغارف والكاشطات وهي المجارف الم
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والسكاكين؛ صناديق القفازات، وهي وحدات عازلة لالستخدام المخبري؛ جرار [أوعية] 
واقية مصنوعة من البولي بروبلين والبولي إيثيلين لالستخدام المخبري؛ أنابيب مص 

ة لالستخدام المخبري؛ مدرجة لالستخدام المخبري؛ مضخات أنبوبية ماصة مدرج
مستهلكات [مواد استهالكية] لالستخدام المخبري وهي أطراف مص؛ رفوف لحمل 
وتجفيف األواني الزجاجية المخبرية؛ َمثَْعب/ َمَمًص [سيفون] لالستخدام المخبري؛ 

مضخات تفريغ ومضخات يدوية لالستخدام المخبري؛ قضبان [أدوات] للخلط والتقليب 
] لالستخدام المخبري؛ رجاجات ومنصات رج لالستخدام والسحب [االسترجاع

المخبري؛ سدادات بالستيكية وزجاجية لألواني الزجاجية المخبرية؛ صواني وأوعية 
غير معدنية لالستخدام المخبري، وهي صناديق تخزين، وصواني احتواء االنسكاب، 

م، وهي وصالت وصواني جمع العينات؛ أنابيب لالستخدام مع المعدات المخبرية؛ لواز
أنابيب لالستخدام مع المعدات المخبرية؛ سالل، وهي السالل المصنوعة من البولي 

بروبيلين والمغلفة بطبقة إيبوكسية من أجل غمس [تغطيس] األواني الزجاجية المخبرية 
وتصفيتها ونقلها وتخزينها؛ رافعات مخبرية، وهي حوامل قابلة للتعديل لحمل المعدات 

ارتفاعات متغيرة؛ أطباق تبخير؛ ميكروسكوبات [مجاهر]؛ أغطية المخبرية على 
ميكروسكوبات [مجاهر]؛ صواني شرائح مجهرية؛ صناديق شرائح مجهرية؛ أغطية 

للشرائح المجهرية؛ صناديق التخزين البارد، وهي مبردات لتخزين ونقل العينات 
لعين المعقمة؛ المخبرية؛ نظارات وقاية؛ واقيات الرذاذ؛ محطات ومحاليل غسول ا

مرايل [مآزر ] واقية؛ قفازات واقية؛ حاويات للنفايات وسكب الفائض؛ زجاجات غسل 
[غسول] مخبرية لتوزيع المذيبات؛ أثاث للمختبرات؛ أدوات مخبرية، وهي صناديق 
[مربعات] مضاءة لتحليل االستشراد الهالمي [المواد الهالمية للرحالن الكهربائي]، 

تري، والشرائح الشفافة؛ معدات ولوازم مخبرية، وهي الفرجارات؛ والشرائح، وأطباق ب
موازين دقيقة؛ صمامات تحكم لتنظيم تدفق الغازات والسوائل؛ بارومترات [أجهزة 

قياس الضغط الجوي]؛ معدات مخبرية، وهي سخانات األحواض المخبرية؛ حاضنات 
ض العلمية؛ أطباق بتري؛ ثاِبتُة الَحراَرِة لالستخدام المخبري؛ جهاز تقطير لألغرا

أجهزة مزرعة خاليا [استنبات بكتيري] لالستخدام المخبري؛ وهي أطباق مزرعة 
الخاليا، وقوارير مزرعة األنسجة وعدادات الخاليا؛ أجهزة االستشراد [الرحالن 

الكهربائي] لغير األغراض الطبية؛ واقيات للوجه؛ أجهزة وأدوات للقياس والفحص 
بار وفحص درجة حرارة، وضغط، وكمية، وتركيز، الغاز والسوائل؛ التقني لقياس واخت

عدادات [أجهزة قياس] التدفق؛ مجمدات مخبرية للحفظ عالي التّبريد؛ أجهزة تنفس لغير 
أغراض التنفس االصطناعي؛ معدات مخبرية، وهي حاويات األبخرة المحكمة [عديمة 

ان لالستخدام المخبري؛ أجهزة قياس التسريب] وخزائن [كبائن] الوقاية البيولوجية؛ أفر
كثافة السوائل؛ أجهزة قياس رطوبة الجو؛ أجهزة قياس معامل االنكسار؛ أقطاب 

كهربائية؛ أدوات خلط وتقليب وخّضاضات لالستخدام المخبري؛ أجهزة تحكم في درجة 
الحرارة للمعدات المخبرية؛ خرزات مغناطيسية وغير مغناطيسية مصنوعة من المعدن 

لزجاج أو السيراميك لالستخدامات المخبرية العلمية؛ أجهزة مناولة السوائل، وهي أو ا
أنظمة األكياس ذات االستخدام الواحد التي تسخدم في تطبيقات المعالجة الحيوية لمرة 
واحدة واألجزاء والتجهيزات الخاصة بها؛ معدات مخبرية، وهي أنظمة تستخدم مرة 

أنابيب وخراطيم ومكونات مصبوبة [قوالب]، وأدوات واحدة تتألف أساًسا من مجموعة 
إغالق، و موانع تسرب و/ أو سدادات؛ معدات مخبرية، وهي أنابيب عينات معقمة 
تستخدم مرة واحدة، وأكياس عينات، وأكياس وسائدية الستعادة السيولة، وبطانات 

نات الخزانات؛ معدات مخبرية، وهي الزجاجات التي تستخدم لمرة واحدة والقني
واألغطية الطرفية، والوصالت والتركيبات الخاصة بها؛ مواد مخبرية تستخدم لمرة 
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واحدة، وهي األلواح، واألعمدة، واألنابيب المكعبة، واألنابيب الماصة مستدقة الطرف، 
وأنابيب االختبار، وأنابيب التخزين، وأوعية تخزين العينات، والزجاجات واألوعية؛ 

زجاجات [قنينات]؛ معدات مخبرية لمعالجة المستحضرات  معدات مخبرية، وهي شعب
الصيدالنية البيولوجية، وهي نظام ترشيح بتقنية التدفق المماسّي [العرضي] ويشتمل 

على مضخة ومرشح تدفق مماسّي [عرضي]؛ مفاعالت [أجهزة تفاعل] حيوية 
  ئات اخرى.و الترد ضمن ف ٩لالستخدام المخبري و جميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٧٣٩١٨مع العالمة رقم 
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0379427  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  طقة حرةماسا تريدنج  م م ح من

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جبل علي دبى  ٢٦١٧٠٤المنطقة الحرة لجبل على ص ب ra08-ze08مستودع رقم 
  االمارات العربيةالمتحدة

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

االجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية واجهزة وادوات التصوير  - ٩الفئة 
واالجهزة واالدوات البصرية واالجهزة وادوات الوزن  الفوتوغرافى والسينمائى

والقياس واالشارة والمراقبة (االشراف ) واالنفاذ والتعليم اجهزة وادوات لوصل او فتح 
او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية اجهزة تسجيل او ارسال او 

قراص تسجيل اقراص مدمجة نسخ الصوت او الصور حامالت بيانات مغناطيسية ا
اقراص فيديويه رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية اليات لالجهزة التى تعمل 

بقطع النقد االت تسجيل النقد االت حاسبة معدات معالجة البيانات اجهزة الكمبيوتر 
  ٩برامج كمبيوتر اجهزة اطفاء الحرائق وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

 

-------ات        :      االشتراط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

189 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0406366  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة صينية ذات مسئولية محدوده - جوانجزو سسيو اليكترونيك تكنولوجي كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - جاوزي فيليدج  -  ٧الفريق  - تاوتانج فيليدج  - ٨٥رقم  - لث الدور االول و الثا
  الصين - جوانجزو  -هاودونج ديستريكت 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

خاليا كهربائية ضوئية  - مراكم كهربائية  –خاليا غلفانية  - بطاريات كهربائية  - ٩الفئة 
بطاريات  - ريات الكهربائية أجهزة شحن البطا - بطاريات شمسية  - بطاريات غلفانية  - 

  ٩مراكم كهربائية للمركبات بالفئة -بطاريات لإلضاءة-أنود
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407929  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده - جى اى تى ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - النزهه - ش البستان  ١٢

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برنامج تطبيقات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414215  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة غير هادفة للربح تأسست وقائمة طبقا  - انك  - أميركن سوسيتي أوف هيماتولوجي 
  الواليات المتحدة االمريكية - لقوانين والية ماساتشوستس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٢٠٠٣٦واشنطن دي سي  ٩٠٠إل إس تي . ان دابليو , سويت  ٢٠٢١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل من قبيل النشرات العلمية والمجالت  - ٩الفئة 
والدوريات في مجال الطب وأمراض الدم؛ تطبيق هاتف خلوي يمكن تنزيله من شبكة 
المعلومات يعرض النشرات العلمية والمجالت والدوريات في المجال الطبي وأمراض 

ة للتنزيل من شبكة المعلومات من قبيل النشرات العلمية الدم؛ منشورات إلكترونية قابل
والمجالت والدوريات في مجال الطب وأمراض الدم؛ حلقات صوتية قابلة للتنزيل في 

  .٩مجال الطب وأمراض الدم الواردة في الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0415468  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين كوريا - كى تى اند جى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيل ، دايدوك ، جو ، دايجون ، جمهورية كوريا -، بيوتكوت  ٧١

  9 : المةــــــعات الـــفئ
  

بطاريات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن للسجائر اإللكترونية؛ أغلفة شحن  - ٩الفئة 
للسجائر اإللكترونية؛ محوالت مقبس لشواحن للسجائر اإللكترونية وجميع هذة المنتجات 

  ٩واردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -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 -  980 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416541  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   - هانى مدحت لبيب شنودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية - المنصورة  -ملك / السيد عباس ثان   - ش نصحى  ٨ - الحسنية 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في  - ٩الفئة 
اجهزة موبايل  - اجهزة الكمبيوتر ومستلزمات الكمبيوتر  -الطاقة الكهربائية 

 -اجهزة راديو كاسيت  -لوحات مفاتيح كهربائية  - كابالت كهربائية  - ومستلزماتها 
ارسال واستقبال (ريسيفر) ومستلزماتها وجميع المنتجات  اجهزة - اجهزة تلفزيون 

  ٩الواردة بالفئة 
 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

194 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417077  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة شفاء لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  - الدور الثانى  -   S8الوحده   - شارع الدكتور محمد صبحى  ١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف  االجهزة واألدوات العلمية، أجهزة وأدوات - ٩الفئة 
أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ الصوت أو 
الصور، معدات معالجة البيانات، اجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر ؛ االت الرد على 

ة المكالمات الهاتفية، اجهزة تعليم سمعية وبصرية، اقراص حاسبة، صور كرتوني
متحركة، وحدات معالجة مركزية [معالجات] ، رقائق [دارات متكاملة] ، اقراص 

بصرية] ، برامج العاب الكمبيوتر، لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر، - مدمجة [سمعية
ذاكرة الكمبيوتر، برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر، اجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برامج 

رمجيات قابلة للتنزيل]، برمجيات كمبيوتر مسجلة، كمبيوتر مسجلة، برامج كمبيوتر [ب
قارنات [معدات معالجة البيانات]، وسائط تخزين بيانات بصرية، أجهزة معالجة 

البيانات ، اقالم الكترونية ، أجهزة أللعاب معدة لإلستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض 
أجهزة بينية  خارجية ، صور مجسمة، بطلقات الدارات المتكاملة (بطاقات ذكية) ،

ألجهزة الحاسب ، اطقم الهواتف ، أدوات رسم هندسي، معالجات بيانات صغيرة، 
أجهزة المودم، لوحات إعالنات الكترونيه، اوساط تخزين بيانات بصرية، أجهزة ملحقة 

بالحاسوب، برامج ألعاب حاسوب ، برامج حاسوب (برمجيات قابله للتنزيل) ، 
زيل ، أجهزة عرض الشرائح، بطاقات ذكية، برمجيات منشورات الكترونية قابلة للتن

حاسوب مسجلة، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة تعليميه ، أجهزة هاتف، أجهزة راديو، 
  دون غيرها. ٩معالجات كلمات و جميع هذه المنتجات وارده بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 -  980 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418316  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اعتباريه - ليمتد  - شركة تكنو تليكوم هونج كونج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ١٧ -مدينه هاربور  -المركز المالى العالمى  - ف البرج الجنوبى  ٦ - ٦٠٤غرفه 
  هونج كونج - تى إس تى كى ال  - شارع كانتون  

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419550  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية  - محمد عاصم احمد عبد هللا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزاويه الحمراء  ١ش الجامع عزبه ابو ليله غرفه رقم  ٢

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩كمبيوتر ومستلزماته وجميع مشتمالت الحاسب االلى الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

عالمة باستخدامها مجمعةتعهد مالك ال -االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - مصر لالطفاء واالمن الصناعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - دس من اكتوبر السا - المنطقة الصناعية الثانية   ٢٣١القطعة رقم 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

طفايات الحريق بجميع مستلزماتها و قطع غيارها و خراطيم الحريق و  - ٩الفئة 
  ٩صناديق الحريق الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420327  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل طالب إسم
  

  تى اند اس براس اند برونز وركس ، انك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحده  ٢٩٦٩٠سادلباك كوف ، ترافيلرز ريست ، ساوث كارولينا  ٢
  االمريكيه

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

ف المحمول اجهزة مراقبه المياه وكشف التسرب ، برامج تطبيقات الهات - ٩الفئة 
  ٩ألجهزة مراقبه المياه وكشف التسرب الوارده بالفئه 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421326  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ة مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاداشركة امريكي -انك  - امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه -  ٩٨١٠٩واشنطن  -سياتل   -تيرى افنيو  ان  ٤١٠

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة الالّسلكية المحمولة باليد وبالتحديد أجهزة المعلومات التي تعمل  - ٩الفئة 
وتي المتكونة من مكبرات الصوت الذكية المتصلة بالسحابة والتي تعمل بالتحكم الص

بالتحكم الصوتي وتتمتع بقدرات مساعد شخصي افتراضي، مشغالت الوسائط، األجهزة 
الطرفية الخاصة بالحواسيب، أجهزة التحّكم الّالسلكيّة لمراقبة والتحكم بعمل االجهزة 

عرف الصوتي، برامج تحويل المحادثة الى االلكترونية االخرى، برامج األوامر والت
نصوص، تطبيقات البرامج المدعمة بالصوت إلدارة المعلومات الشخصية، برامج 
االتصاالت الالّسلكيّة لنقل الصوت والمحتويات السمعيّة والفيديو والبيانات، برامج 

لمحمولة محركات البحث، برامج الحاسوب المستخدمة في التحّكم باألجهزة الالّسلكيّة ا
باليد وأجهزة األلعاب وااللعاب، برامج الحاسوب للوصول والتصفح والبحث على الخط 

مباشرة في قواعد البيانات والصوت والفيديو والمحتويات متعددة الوسائط وااللعاب 
وتطبيقات البرامج واالسواق التجارية، برمجيات برامج الحاسوب لتطوير تطبيقات 

للوصول ومراقبة وتتبع والبحث وتخزين ومشاركة البرامج، برامج الحاسوب 
المعلومات، برامج الحاسوب المستخدمة في توفير خدمات البيع بالتجزئة والطلب 

لتشكيلة واسعة من بضائع المستهلكين، برامج الحاسوب المستخدمة لمراقبة واإلتصال 
ي)، برامج الحاسوب باألجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء (آي او ت

لإلتصال وتشغيل وتحليل ومراقبة وإدارة األجهزة اإللكترونيّة اإلستهالكيّة المرتبطة 
بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية، برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام في تطوير 

البرامج إلدارة وإتصال وتشغيل األجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء 
آي او تي)، برامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات (ايه بيه آي)، (

مجموعات تطوير البرامج (اس دي كيه) التي تتكون من أدوات تطوير برامج الحاسوب 
لتطوير توصيل خدمات الصوت وتكنولوجيا فهم اللّغة األم على شبكات الحاسوب 

وعات تطوير البرامج (اس دي كيه) التي العالمية وشبكات االتصاالت اإللكترونية، مجم
تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات (ايه بيه آي) 
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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  -  980 عدد

النشاء برامج وتطبيقات متعلقة باالجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة باالنترنت، 
االجهزة  برامج المساعدة الشخصية، برامج التشغيل اآللي للمنزل وبرامج تكامل

المنزلية، برامج تكامل المركبات الشخصية، برامج الحاسوب المستخدمة في التحّكم 
بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم 

الصوتي، برامج الحاسوب للوصول وتصفح والبحث في قواعد البيانات على الخط 
اميرات التصوير الفوتوغرافي االحترافي مباشرة، يستثنى مما سبق ذكره ك

والسينماتوغرافية بما فيها اكسسوارات كاميرات التصوير الفوتوغرافي االحترافي 
  ٩والسينماتوغرافية وبرامجها. الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٣٧٣٠٣٩العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - 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 -  980 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422482  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  - أداتا تكنولوجي كو. ال تى دى 
 لقوانين جمهورية تايوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تايوان  -نيو طيبى سيتى  -شونج هو ديست  - شنج  ار دى ليان  - ٢٥٨ان او  - اف  ١٨
  سى - أو  -ار  - 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

ذاكرات الحاسوب؛ وحدات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة للحواسيب؛ بطاقات  - ٩الفئة 
(ذاكرة  DRAMالذاكرة الوامضة الفارغة؛ أقراص الذاكرة الوامضة الفارغة؛ وحدات 

(ذاكرة الوصول العشوائي)؛ ذاكرات  RAMئي الديناميكية)؛ وحدات الوصول العشوا
بيانات حاسوبية؛ وحدات ذاكرة أشباه الموصالت؛ محركات أقراص الحالة الصلبة؛ 

فارغة؛ أجهزة قراءة  USBمحركات أقراص وامضة بالناقل التسلسلي العالمي 
الواجهة للحواسيب؛ إلكترونية للبطاقات المغناطيسية، واألقراص والشرائط؛ بطاقات 

سماعات األذن؛ لوحات مفاتيح حاسوبية؛ أجهزة ماوس حاسوبية؛ بطاقات ذاكرة 
لماكينات ألعاب الفيديو؛ أجهزة التوجيه لالستخدام مع الحواسيب، ليست أللعاب الفيديو؛ 
ساعات يد ذكية؛ شواحن بطاريات محمولة؛ مكبرات صوت؛ سماعات رأس؛ بطاريات 

هزة شحن بطاريات إلكترونية في شكل وسائد شحن السلكية وشواحن بطاريات؛ أج
لالستخدام مع الهواتف الخلوية، األجهزة اللوحية، واألجهزة المحمولة؛ حوامل الشحن 

)؛ مبردات وحدة VGAلألجهزة اإللكترونية؛ مبردات محوالت رسومات الفيديو (
حاسوبية؛ حزم  )؛ أجهزة مراقبة حاسوبية؛ هياكل أجهزةCPUالمعالجة المركزية (

بطاريات إضافية؛ أجهزة إمداد قدرة كهربائية؛ أسالك تمديد قدرة كهربائية؛ وسائد 
أجهزة ماوس الحاسوب؛ حواسيب محمولة ومفكرات؛ مكونات أجهزة حاسوبية عالية 

األداء ذات سمات متخصصة لتحسين القدرة على لعب األلعاب؛ برامج مساعدة 
حاسوب؛ برمجيات وبرامج ثابتة حاسوبية قابلة حاسوبية مسجلة إلجراء صيانة ال

(الناقل التسلسلي العالمي) قابلة  USBللتنزيل لتشغيل برامج النظام؛ برمجيات تشغيل 
للتنزيل؛ برامج تشغيل الحاسوب قابلة للتنزيل؛ برامج تشغيل الحاسوب المسجلة؛ 

لتطوير وتشغيل  برمجيات حاسوبية قابلة للتنزيل، تحديدًا، برمجيات محركات األلعاب
ألعاب الفيديو؛ برمجيات ألعاب قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الحاسوب قابلة للتنزيل 
عبر شبكة حاسوبية عالمية وأجهزة السلكية؛ برمجيات ألعاب مسجلة؛ برامج ألعاب 
حاسوبية قابلة للتنزيل؛ برامج ألعاب حاسوبية مسجلة؛ برمجيات الواقع المعزز قابلة 

عب ألعاب الحاسوب؛ برمجيات الواقع االفتراضي قابلة للتنزيل أللعاب للتنزيل لل
الحاسوب؛ برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي الحاسوبية المسجلة؛ أجهزة إمداد القدرة 

  ٩بنمط التبديل بين اإليقاف والتشغيل الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0422788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمد احمد السعيد احمد عرابى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

لمنصورة بملك / شيماء السيد محمد متولى الجيار أول ا -السكة القديمة خلف سينما عدن 
  الدقهلية -حى غرب  - 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩لقمة مفتاح وبريزة واوشاش وشاسية وسدادة واكسوارتها الواردة بالفئة   - ٩الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢٦٩٣٣١تبطة مع العالمة رقم العالمة مر - الحروف كال على حدى 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424323  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  - شركة كلينيدو لتكنولوجيا المعلومات 
  لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسيوط - ثان اسيوط  -شارع العسال  - عمارة الدكتور محمد فاروق 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
اس الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقي

واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم , أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية, أجهزة تسجيل أو ارسال أو 
نسخ الصوت أو الصور , حامالت بيانات مغناطيسية , أقراص تسجيل , ماكينات بيع 

التي تعمل بقطع النقود, آالت تسجيل النقد , آالت حاسبة , معدات  آلية , وآليات لالجهزة
وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات , آجهزة اخماد النيران، وجميع المنتجات الواردة في 

  .٩الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0424636  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  اعتباريه -شركة انفينيكس تكنولوجي المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -شارع شيان مى  ٣٥ -  ٣١ -  - مركز واه لوك الصناعى  - / ف بلوك د  ٨’  ٣٩شقة 
  هونج كونج - االراضى الجديدة  -فوتان 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

٤١٨٣١٨االشتراطات        :      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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :يلالتسج إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - كالرك ورلدوايد ، انك  -كيمبيرلي 
 الواليات المتحدة االمريكية-ويسكونسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة ألغراض صحية الواردة في الفئة  - ٩ئة الف
 

٤٢٤٧٣٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424738  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية  - كالرك ورلدوايد ، انك.  -رلي كيمبي
  الواليات المتحدة االمريكية - ويسكونسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٩نعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة ألغراض صحية الواردة في الفئة أق - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425362  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

ن شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقواني - ليمتد  - شينزهين هوليالند تيكنولوجي كو  
  الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

,تانجتو ,تانجتو كوميونيتي , شيان ستريت  ١سكاي ورث انوفيت فالي , رقم  ٨٠١
 ,باوان ديستريكت ,شينزهين , الصين

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة استقبال (اجهزة استقبال سمعية واخرى  - خزائن لمكبرات الصوت  - ٩الفئة 
 - االت تصوير وتسجيل تلفزيونية  - ميكروفونات واجهزة نقل الصوت ال - بصرية) 

اغلفة مصنوعة خصيصا من اجل اجهزة  - الكاميرات السينمائية  - سماعات الرأس 
اجهزة االتصال البيئى الواردة بالفئة  -اجهزة االسقاط  - ومعدات التصوير الفوتوغرافى 

 ٩رقم
 

١٥١٩٥٩٨طة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425538  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينسوتا  -تارجت براندز ،انك 
  االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٤٦٧ - ٥٥٤٠٣مينا بوليس منيسوتا  ٣١٦٥ -نيكوليت مول تي بي اس  ١٠٠٠
  الواليات المتحدة االمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات الهاتف المحمول وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة  - ٩الفئة 
المكافآت التحفيزية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى القسائم ونقاط والء برنامج 

والعروض الخاصة والقسائم ومعلومات التوفير والخصم؛ برمجيات الهاتف المحمول 
وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة التي تتيح تتبع نقاط المكافآت 

المتراكمة؛ برمجيات الهاتف المحمول وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة 
تخدمين الوصول إلى معلومات األسعار ومعلومات مقارنة األسعار التي تتيح للمس

ومعلومات المنتج ومراجعات المنتج وتنزيلها إلكترونيًا ؛ برمجيات الهاتف المحمول 
وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة التي تمكن من شراء السلع والخدمات، 

ى أساس منتظم أو شبه منتظم أو لمرة والتي تمكن من تلبية الطلبات وشحن البضائع عل
  دون غيرها ٩واحدة والتي تتيح المدفوعات اإللكترونية لشراء السلع والخدمات فئة 

 

-------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425806  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  منشأة فردية  - اصم سعيد سليمان عبد الصمد ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية - ش المدرسة االبتدائي الدور الثالث باسوس مركز القناطر الخيرية  ٣

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة - االلوان  االشتراطات        :      منح حق خاص على
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426145  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  - هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو 
  ينوفقا لقوانين جمهورية الص

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

, تشيوشي رود,تونغلو اكونوميك ديفيلوبمينت زون , تونغلو  ٢٩٩, رقم  ١بيلدينج اية 
  الصين  -  ٣١١٥٠١كنتري , هانغتشو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة ذاكرة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر مسجلة؛ برامج مسجلة لتشغيل  - ٩الفئة 
برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ برمجيات تطبيقات كمبيوتر مسجلة؛ عدادات الكمبيوتر؛ 

الوقوف؛ أجهزة فحص الدمغات البريدية؛ كواشف قطع النقد المزيفة؛ آليات لألجهزة 
التي تعمل بقطع النقد؛ صور مجسمة؛ معدات التعرف على الوجه؛ آلة الحضور 

ن؛ لوحات إعالنات إلكترونية؛ واالنصراف؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافياً؛ أجهزة وز
أجهزة اتصال داخلي؛ هواتف فيديو؛ أجهزة نظام تحديد الموضع العالمي؛ أقراص 

بصرية]؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ مسجالت فيديو؛ كاميرات للمراقبة؛  - مدمجة [سمعية 
أجهزة مراقبة لغايات غير طبية؛ أجهزة مراقبة الطفل المرئية؛ كاميرات [للتصوير 

افي]؛ مرشحات (فالتر) [للتصوير الفوتوغرافي]؛ مناصب ثالثية القوائم الفوتوغر
للكاميرات؛ أغطية عدسات؛ عصي الصور الشخصية [حامل أحادى القوائم محمول 

باليد]؛ أدوات قياس؛ عدسات بصرية؛ كبالت ألياف بصرية؛ أسالك كهربائية؛ كبالت؛ 
مكثفات؛ شاشات فيديو؛ أجهزة  رقاقات للداراتال متكاملة؛ رقائق [دارات متكاملة]؛

تحكم عن بعد؛ ألياف توصيل الضوء [ألياف بصرية]؛ معدات كهربائية تستخدم في 
التحكم عن بعد في العمليات الصناعية؛ مانعات صواعق؛ مطفأة حرائق؛ شاشات 

عرض إشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ 
نع السرقة؛ أجهزة إنذار ضد السرقة؛ بطاريات كهربائية؛ شرائح أجهزة كهربائية لم

[للتصوير الفوتوغرافي]؛ أجهزة االستشعار؛ كواشف؛ معدات التصوير الحراري 
باألشعة تحت الحمراء؛ أجهزة تصوير حراري لقياس درجة حرارة. الواردة بالفئة رقم 
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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 -  980 عدد

٩  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426147  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  - هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو 
  وفقا لقوانين جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ينت زون , تونغلو , تشيوشي رود,تونغلو اكونوميك ديفيلوبم ٢٩٩, رقم  ١بيلدينج اية 
  الصين -  ٣١١٥٠١كنتري , هانغتشو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة ذاكرة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر مسجلة؛ برامج مسجلة لتشغيل  - ٩الفئة 
الكمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ برمجيات تطبيقات كمبيوتر مسجلة؛ عدادات 

بريدية؛ كواشف قطع النقد المزيفة؛ آليات لألجهزة الوقوف؛ أجهزة فحص الدمغات ال
التي تعمل بقطع النقد؛ صور مجسمة؛ معدات التعرف على الوجه؛ آلة الحضور 

واالنصراف؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافياً؛ أجهزة وزن؛ لوحات إعالنات إلكترونية؛ 
أقراص أجهزة اتصال داخلي؛ هواتف فيديو؛ أجهزة نظام تحديد الموضع العالمي؛ 

بصرية]؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ مسجالت فيديو؛ كاميرات للمراقبة؛  - مدمجة [سمعية 
أجهزة مراقبة لغايات غير طبية؛ أجهزة مراقبة الطفل المرئية؛ كاميرات [للتصوير 
الفوتوغرافي]؛ مرشحات (فالتر) [للتصوير الفوتوغرافي]؛ مناصب ثالثية القوائم 

الصور الشخصية [حامل أحادى القوائم محمول للكاميرات؛ أغطية عدسات؛ عصي 
باليد]؛ أدوات قياس؛ عدسات بصرية؛ كبالت ألياف بصرية؛ أسالك كهربائية؛ كبالت؛ 

رقاقات للداراتال متكاملة؛ رقائق [دارات متكاملة]؛ مكثفات؛ شاشات فيديو؛ أجهزة 
دم في تحكم عن بعد؛ ألياف توصيل الضوء [ألياف بصرية]؛ معدات كهربائية تستخ

التحكم عن بعد في العمليات الصناعية؛ مانعات صواعق؛ مطفأة حرائق؛ شاشات 
عرض إشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ 

أجهزة كهربائية لمنع السرقة؛ أجهزة إنذار ضد السرقة؛ بطاريات كهربائية؛ شرائح 
عار؛ كواشف؛ معدات التصوير الحراري [للتصوير الفوتوغرافي]؛ أجهزة االستش

باألشعة تحت الحمراء؛ أجهزة تصوير حراري لقياس درجة حرارة. الواردة بالفئة رقم 
٩  
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426237  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  صية بسيطةشركة تو - ماجد احمد محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  - ش نجيب الريحانى  ٤١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٨٧٩١م مع العالمة رق
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426252  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ش ذ م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يه االمارات العرب -دبى  - ١٩٩٩١ص ب  - بزنس باى  ٢٨طابق  - وان باى امونيات 
  المتحده

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات الكمبيوتر التي تقدم ،توزع وتنقل إلى المستخدمين الموسيقى  - ٩الفئة 
والمحتوى المرتبط بالترفيه عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت ؛ برمجيات 

الصوتي الكمبيوتر الستخدامها في تسليم ،توزيع ونقل الموسيقى الرقمية والمحتوى 
،الفيديو ،النصوص والوسائط المتعددة المتعلقة بالترفيه ؛ برمجيات الكمبيوتر لتمكين 

نقل ،تخزين ،مشاركة ،تجميع ،تحرير،تنظيم وتعديل الصوت ،الفيديو ،الرسائل ،الصور 
وغيرها من البيانات الستخدامها في الشبكات االجتماعية ،المحادثات عبر اإلنترنت 

لية ، الستخدامها في إنشاء قواعد بيانات الشبكات االجتماعية ،واأللعاب التفاع
ولالستخدام في إدارة قاعدة بيانات الشبكات االجتماعية ؛ برمجيات الكمبيوتر إلنشاء 

قواعد بيانات قابلة للبحث من المعلومات والبيانات لقواعد بيانات الشبكات االجتماعية 
سبقًا تحتوي على موسيقى ؛ برمجيات من نظير إلى نظير ؛ أقراص مدمجة مسجلة م

الكمبيوتر لبث ،توزيع ونقل محتوى الوسائط المتعددة ؛ برمجيات الكمبيوتر لتمكين نقل 
،تخزين ،مشاركة، تجميع، تحرير، تنظيم وتعديل محتوى الوسائط المتعددة ؛ تطبيقات 

ات الكمبيوتر برمجية قابلة للتنزيل لبث ،توزيع ونقل محتوى الوسائط المتعددة ؛ برمجي
التي تقدم ،توزع وتنقل إلى المستخدمين الموسيقى والمحتوى المرتبط بالترفيه عبر 

شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت ؛ تطبيق الهاتف المحمول؛ أجهزة وأدوات علمية 
، بحرية ،مساحية ، تصويرية ، سينمائية ، بصرية ، للوزن ، القياس ، االشارات ، 

أجهزة وأدوات انقاذ الحياة واجهزة وادوات تعليمية ؛ أجهزة الفحص (إشراف) ، 
وأدوات لتوصيل ،تبديل ، تحويل ،تجميع، تنظيم أو التحكم في الكهرباء ؛ اجهزة لتسجيل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

، نقل أو إعادة إنتاج الصوت أو الصور ؛ ناقالت البيانات المغناطيسية ؛ أقراص 
ائط التسجيل الرقمية األخرى التسجيل ؛ األقراص المضغوطة وأقراص دي في دي ووس

؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية ؛ أجهزة تسجيل النقد ،آالت الحساب 
،معدات معالجة البيانات ،أجهزة الكمبيوتر ؛ برمجيات الكمبيوتر؛ اجهزة إطفاء الحرائق 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٩. الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
 

راطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعةاالشت
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426618  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - نون ايه دي هولدينغز ليميتد 
  ت العربية المتحدةدولة االمارا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب. ٢، منطقة البوابة، المبنى ٣، الطابق ٤وحدة رقم 
  دبي، االمارات العربية المتحدة ٥٠٦٥٢٨

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

حاسوب برمجيات الحاسوب، تطبيقات البرمجيات المتنقلة، برمجيات ال - ٩الفئة 
لالستخدام على األجهزة النقالة، برامج معالجة السداد، برامج معالجة السداد على 

االنترنت، برامج الحاسوب لمتابعة تسليم البضائع، برامج الحاسوب لمنصات التجارة 
اإللكترونية، برامج قابلة للتنزيل، قواعد البيانات على االنترنت، قواعد البيانات 

البيانات المغناطيسية، معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب، اإللكترونية، حامالت 
برامج الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل، المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

  .٩واردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة (تطبيق ) على حدة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426801  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -) عبدة سعد محمد شعبان وشريكة PSPشركة بور سعيد للصناعات الكهربائية (
 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  سعيد بور

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426808  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -  عبدة سعد محمد شعبان وشريكة - )pspشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية( 
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427219  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427450  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية-د رودنيو اورتشار

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب الكمية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات  - ٩الفئة 
الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتحليل تكنولوجيا المعلومات وإدارة 

ت الحاسوب لتطوير التطبيقات؛ أجهزة الحاسوب البيانات؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيا
وبرمجيات الحاسوب للحوسبة السحابية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب 

للحوسبة المعرفية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي؛ أجهزة 
الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتكنولوجيا سلسلة الكتل؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات 

اسوب للحوسبة الكمية والبرمجة الكمية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً وحدات النطاق الح
المغناطيسي (معالجة البيانات) واألشرطة الممغنطة والدارات المطبوعة والدارات 

فيديو)  - المتكاملة ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب واألقراص المدمجة (صوت 
ة البيانات) وأقراص الحاسوب وحامالت واألقراص البصرية ومقرنات الحوسبة (معالج

البيانات المغناطيسية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً شاشات الفيديو واجهزة المسح الضوئي 
والطابعات واألسطح البينية (معالجة البيانات) والقارئات (معالجة البيانات) والبرمجيات 

قبة وأجهزة (برامج مسجلة) والمعالجات المصغرة وأجهزة المودم وشاشات المرا
الحاسوب وذاكرات الحاسوب وأجهزة الحواسيب الطرفية؛ محوالت للحواسيب؛ 

مكونات ألجهزة الحاسوب؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة معالجة البيانات إلدارة 
البيانات والمعلومات؛ اشباه الموصالت؛ الوسائط اإللكترونية المقروءة آليًا؛ األقراص 

قراص؛ مسجالت األشرطة؛ اآلالت الحاسبة؛ آالت تسجيل المغناطيسية؛ مشغالت اال
النقد؛ أجهزة الفاكس؛ مسجالت الفيديو؛ أشرطة الفيديو؛ البطاريات الكهربائية؛ رقاقات 

الحاسوب؛ لوحات الدارات؛ أجهزة الحاسوب وتحديدا: خوادم حوسبة االتصاالت؛ 
؛ كابالت الحاسوب حافظات حمل الحواسيب؛ لوحات األسطح البينية ألجهزة الحاسوب

وقطع غيار كابالت الحواسيب؛ بطاقات مودم فاكس الحاسوب؛ إكسسوارات الحاسوب 
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وتحديدا: مرشحات الشاشات، مساند الفأرات، أجهزة نداء السلكية، عصي التحّكم؛ 
محوالت الطاقة وتحديدا: من رقمي إلى تناظري، ومن تناظري إلى رقمي ومفاتيح 

الحاسوب؛ بطاقات الدارات المتكاملة والبطاقات الذكية؛ الجهد خطوة بخطوة؛ فأرات 
محوالت الدارات المتكاملة ومحوالت البطاقة الذكية؛ القارئات لبطاقات الدارات 

المتكاملة والبطاقات الذكية؛ الحواسيب المصغرة؛ مزودات الطاقة الكهربائية؛ أجهزة 
قيات اندفاع التيار العرض الضوئي؛ أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة الحاسوب؛ وا

ومزودات الطاقة المتواصلة؛ محطات نقاط البيع؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة التخزين 
الحاسوبية وتحديدا: أنظمة تخزين فرعية عالية السرعة لتخزين ونسخ البيانات 

اإللكترونية إما محليًا أو عبر شبكة اتصاالت بعيدة المدى؛ برامج حاسوب وبرمجيات 
لة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برامج وبرمجيات نظام تشغيل حاسوب مسجلة وقاب

الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة للوصول إلى شبكة الحاسوب العالمية؛ 
برمجيات الحاسوب المستخدمة إلدارة المستندات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة 

المواقع، استرجاع إلدارة قواعد البيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحديد 
واستالم النصوص والوثائق اإللكترونية، الرسوم البيانية والمعلومات السمعية والبصرية 

حول شبكات الحاسوب الداخلية على مستوى المؤسسة وشبكات الحاسوب العالمية 
المحلية والعالمية؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتطوير البرمجيات والتأليف على 

ة وأدلة المستخدم بتنسيق إلكتروني يباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ المواقع الشبكي
برمجيات الحاسوب المستخدمة في التحكم في تشغيل وتنفيذ أنظمة الحاسوب، البرامج، 

والشبكات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في توصيل شبكات وأنظمة الحاسوب 
سوب لربط أجهزة الحاسوب المتباينة، خوادم الحاسوب وأجهزة التخزين؛ برمجيات الحا

معًا وتمكين الحوسبة عبر شبكة يمكن الوصول إليها عالميًا؛ برمجيات الحاسوب إلدارة 
األجهزة، البرمجيات والعمليات الموجودة في بيئة تكنولوجيا المعلومات؛ أنظمة 

الحاسوب التي تجمع بين األجهزة والبرمجيات الستخدامها في إدارة وتحليل البيانات 
دلة التعليمية الرقمية التي تباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ نظام الحوسبة السحابية، واأل

وتحديداً شبكة تكامل بين أجهزة وبرمجيات الحاسوب للتزويد الديناميكي، المحاكاة 
االفتراضية، وقياس استهالك موارد الحاسوب؛ برمجيات الحوسبة السحابية المسّجلة أو 

ارة األجهزة الظاهرية على نظام أساسي للحوسبة السحابية؛ القابلة للتنزيل لنشر وإد
أنظمة الحواسيب وتحديدا: أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير ودمج الذكاء 
االصطناعي وتحديدا: التعلم اآللي، التعلم المتعمق ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على 

ب وتحديدا: أجهزة الحاسوب وبرمجيات التجميع، تنظيم وتحليل البيانات؛ أنظمة الحواسي
الحاسوب لدمج معالجة اللغات الطبيعية (ان ال بيه)، اللغويات الحاسوبية (سي ال)، 

استرجاع المعلومات (آي ار) والتعلم اآللي (ام ال) القادر على فهم االستعالمات البشرية 
سلسلة الكتل  العامة وصياغة االستجابات؛ برمجيات الحاسوب لتطوير، بناء تطبيقات

وتشغيلها؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير واختبار الخوارزميات الكمية؛ 
أدلة التوثيق والتعليمات المسجلة على الوسائط اإللكترونية المقروءة آليًا والمتعلقة 

بأجهزة الحاسوب أو برمجيات الحاسوب؛ المنشورات اإللكترونية؛ المنشورات 
ائط الحاسوب وتحديدا: ادلة االستخدام، الكتب االرشادية، والكتيبات اإللكترونية على وس

التعريفية، صحائف المعلومات، العروض التقديمية والمواد التعليمية المكتوبة في مجال 
الحاسوب، شبكات الحاسوب، تخزين الحاسوب، أنظمة تشغيل الحواسيب، وتكنولوجيا 

على شبكة االنترنت، الذكاء االصطناعي ،  المعلومات، إدارة قواعد البيانات، الحوسبة
  ) دون غيرهـــــــــــــا٩تقنية سلسلة الكتل والحوسبة الكمية الوارده بالفئة (
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١١٠٨٨١٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427453  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية - انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارمونك، نيو يورك، الواليات المتحدة االمريكية-نيو اورتشارد رود

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

لحاسوب وبرمجيات أجهزة الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب الكمية؛ أجهزة ا - ٩الفئة 
الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتحليل تكنولوجيا المعلومات وإدارة 
البيانات؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير التطبيقات؛ أجهزة الحاسوب 

وبرمجيات الحاسوب للحوسبة السحابية؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب 
اسوب وبرمجيات الحاسوب للذكاء االصطناعي؛ أجهزة للحوسبة المعرفية؛ أجهزة الح

الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتكنولوجيا سلسلة الكتل؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات 
الحاسوب للحوسبة الكمية والبرمجة الكمية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً وحدات النطاق 

عة والدارات المغناطيسي (معالجة البيانات) واألشرطة الممغنطة والدارات المطبو
فيديو)  - المتكاملة ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب واألقراص المدمجة (صوت 

واألقراص البصرية ومقرنات الحوسبة (معالجة البيانات) وأقراص الحاسوب وحامالت 
البيانات المغناطيسية؛ أجهزة الحاسوب وتحديداً شاشات الفيديو واجهزة المسح الضوئي 

ينية (معالجة البيانات) والقارئات (معالجة البيانات) والبرمجيات والطابعات واألسطح الب
(برامج مسجلة) والمعالجات المصغرة وأجهزة المودم وشاشات المراقبة وأجهزة 
الحاسوب وذاكرات الحاسوب وأجهزة الحواسيب الطرفية؛ محوالت للحواسيب؛ 

البيانات إلدارة  مكونات ألجهزة الحاسوب؛ معدات معالجة البيانات؛ أجهزة معالجة
البيانات والمعلومات؛ اشباه الموصالت؛ الوسائط اإللكترونية المقروءة آليًا؛ األقراص 
المغناطيسية؛ مشغالت االقراص؛ مسجالت األشرطة؛ اآلالت الحاسبة؛ آالت تسجيل 

النقد؛ أجهزة الفاكس؛ مسجالت الفيديو؛ أشرطة الفيديو؛ البطاريات الكهربائية؛ رقاقات 
وب؛ لوحات الدارات؛ أجهزة الحاسوب وتحديدا: خوادم حوسبة االتصاالت؛ الحاس

حافظات حمل الحواسيب؛ لوحات األسطح البينية ألجهزة الحاسوب؛ كابالت الحاسوب 
وقطع غيار كابالت الحواسيب؛ بطاقات مودم فاكس الحاسوب؛ إكسسوارات الحاسوب 

داء السلكية، عصي التحّكم؛ وتحديدا: مرشحات الشاشات، مساند الفأرات، أجهزة ن
محوالت الطاقة وتحديدا: من رقمي إلى تناظري، ومن تناظري إلى رقمي ومفاتيح 

الجهد خطوة بخطوة؛ فأرات الحاسوب؛ بطاقات الدارات المتكاملة والبطاقات الذكية؛ 
محوالت الدارات المتكاملة ومحوالت البطاقة الذكية؛ القارئات لبطاقات الدارات 
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والبطاقات الذكية؛ الحواسيب المصغرة؛ مزودات الطاقة الكهربائية؛ أجهزة  المتكاملة
العرض الضوئي؛ أجهزة التحكم عن بعد ألجهزة الحاسوب؛ واقيات اندفاع التيار 

ومزودات الطاقة المتواصلة؛ محطات نقاط البيع؛ خوادم الحاسوب؛ أجهزة التخزين 
السرعة لتخزين ونسخ البيانات الحاسوبية وتحديدا: أنظمة تخزين فرعية عالية 

اإللكترونية إما محليًا أو عبر شبكة اتصاالت بعيدة المدى؛ برامج حاسوب وبرمجيات 
حاسوب مسجلة وقابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الفيديو؛ برامج وبرمجيات نظام تشغيل 

الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة للوصول إلى شبكة الحاسوب العالمية؛ 
ات الحاسوب المستخدمة إلدارة المستندات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة برمجي

إلدارة قواعد البيانات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتحديد المواقع، استرجاع 
واستالم النصوص والوثائق اإللكترونية، الرسوم البيانية والمعلومات السمعية والبصرية 

المؤسسة وشبكات الحاسوب العالمية حول شبكات الحاسوب الداخلية على مستوى 
المحلية والعالمية؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لتطوير البرمجيات والتأليف على 

المواقع الشبكية وأدلة المستخدم بتنسيق إلكتروني يباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ 
، برمجيات الحاسوب المستخدمة في التحكم في تشغيل وتنفيذ أنظمة الحاسوب، البرامج

والشبكات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في توصيل شبكات وأنظمة الحاسوب 
المتباينة، خوادم الحاسوب وأجهزة التخزين؛ برمجيات الحاسوب لربط أجهزة الحاسوب 
معًا وتمكين الحوسبة عبر شبكة يمكن الوصول إليها عالميًا؛ برمجيات الحاسوب إلدارة 

جودة في بيئة تكنولوجيا المعلومات؛ أنظمة األجهزة، البرمجيات والعمليات المو
الحاسوب التي تجمع بين األجهزة والبرمجيات الستخدامها في إدارة وتحليل البيانات 
واألدلة التعليمية الرقمية التي تباع كوحدة مع هذه المنتجات؛ نظام الحوسبة السحابية، 

ديناميكي، المحاكاة وتحديداً شبكة تكامل بين أجهزة وبرمجيات الحاسوب للتزويد ال
االفتراضية، وقياس استهالك موارد الحاسوب؛ برمجيات الحوسبة السحابية المسّجلة أو 

القابلة للتنزيل لنشر وإدارة األجهزة الظاهرية على نظام أساسي للحوسبة السحابية؛ 
أنظمة الحواسيب وتحديدا: أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير ودمج الذكاء 

عي وتحديدا: التعلم اآللي، التعلم المتعمق ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على االصطنا
التجميع، تنظيم وتحليل البيانات؛ أنظمة الحواسيب وتحديدا: أجهزة الحاسوب وبرمجيات 

الحاسوب لدمج معالجة اللغات الطبيعية (ان ال بيه)، اللغويات الحاسوبية (سي ال)، 
) والتعلم اآللي (ام ال) القادر على فهم االستعالمات البشرية استرجاع المعلومات (آي ار

العامة وصياغة االستجابات؛ برمجيات الحاسوب لتطوير، بناء تطبيقات سلسلة الكتل 
وتشغيلها؛ أجهزة الحاسوب وبرمجيات الحاسوب لتطوير واختبار الخوارزميات الكمية؛ 

لكترونية المقروءة آليًا والمتعلقة أدلة التوثيق والتعليمات المسجلة على الوسائط اإل
بأجهزة الحاسوب أو برمجيات الحاسوب؛ المنشورات اإللكترونية؛ المنشورات 

اإللكترونية على وسائط الحاسوب وتحديدا: ادلة االستخدام، الكتب االرشادية، والكتيبات 
في مجال  التعريفية، صحائف المعلومات، العروض التقديمية والمواد التعليمية المكتوبة

الحاسوب، شبكات الحاسوب، تخزين الحاسوب، أنظمة تشغيل الحواسيب، وتكنولوجيا 
المعلومات، إدارة قواعد البيانات، الحوسبة على شبكة االنترنت، الذكاء االصطناعي ، 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٩تقنية سلسلة الكتل والحوسبة الكمية الوارده بالفئة (
 

١١٠٨٨١٠:      العالمة مرتبطة مع العالمة االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428402  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  افراد - محمد احمد محمد محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش البحر االعظم الجيزة ١٠

  9 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  )٩المنتجات الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
كل على حدى وفى الوضع العادى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428840  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة الشرق االوسط ماركت بليس تكنولوجي للتسويق االلكتروني

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٥البنفسج  ١٩٢بالدور المنخفض بالجهه البحريه مدخل مشترك بالفيال  ٢الوحدة رقم 
  القاهرة - التجمع االول القاهرة الجديده 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩االبلكيشن وبرامج الكمبيوتر والتليفونات المحمولة بالفئة  - ٩ة الفئ
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428912  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مود فتحى احمد الصاوى مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  - الشراكية ، القنطرة البيضاء بملك/ محمد معوض محمد حنفى مدينة كفر الشيخ 
  الشيخ

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429577  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش السيد محمد عيسي من ش عبد الوهاب خالف النزهة  ١٥

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع انواع االدوات  ٩انواعها الواردة بالفئة  الكابالت الكهربائية بجميع - ٩الفئة 
والشواحن بجميع  ٩والسماعات بجميع انواعها الواردة بالفئة  ٩الكهربائية الواردة بالفئة 

 ٩انواعها الواردة بالفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0429578  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش السيد محمد عيسى من ش عبد الوهاب خالف النزهه  ١٥

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع انواع االدوات  ٩لكابالت الكهربائية بجميع انواعها الواردة بالفئة ا - ٩الفئة 
والشواحن بجميع  ٩والسماعات بجميع انواعها الواردة بالفئة  ٩الكهربائية الواردة بالفئة 

  ٩انواعها الواردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429579  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش السيد محمد عيسى من ش عبد الوهاب خالف النزهه  ١٥

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

وجميع انواع االدوات  ٩الكابالت الكهربائية بجميع انواعها الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
والشواحن بجميع  ٩والسماعات بجميع انواعها الواردة بالفئة  ٩الكهربائية الواردة بالفئة 

  ٩انواعها الواردة بالفئة 
 

لوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على اال -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429708  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده   - ال تى دى  - هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو 
  مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جمهوريه  -   ٣١٠٠٥٢ - هانجتشو  -بينجيانج ديستريكه  - كيانمكو رود  ٥٥٥رقم 
  الصين الشعبيه

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك فارغة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مسجل  - ٩الفئة 
لتنزيل لعرض وتسجيل وإدارة مسبقا؛ قارئات حروف بصرية؛ برامج الكمبيوتر القابلة ل

والوصول إلي وتخزين مقاطع الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات؛ أجهزة ذاكرة 
الكمبيوتر؛ رقائق دارات متكاملة سيليكونية؛ منشورات إلكترونية وهي كتيبات 

وبروشور يضم معلومات عن برامج لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلي وتخزين 
ور والتحكم في الكاميرات وعن األمن لألفراد والممتلكات مقاطع الفيديو والص

الشخصية والممتلكات العقارية؛ شاشات عرض الفيديو؛ شاشات عرض كمبيوتر؛ 
شاشات عرض تلفاز؛ أنظمة مراقبة اإلنذار؛ برامج الكمبيوتر لمراقبة االحوال البيئية 

كانية محددة؛ وحدات والتحكم في األجهزة داخل مبنى او منشأة او االرض او منطقة م
معالجة مركزية كأجزاء كمبيوتر؛ بطاقات ذكية فارغة؛ بطاقات ذكية مشفرة تحتوي 
على برمجة تستخدم لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلي وتخزين مقاطع الفيديو 
والصور والتحكم في الكاميرات؛ برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر؛ معالجات بيانات 

لبيانات؛ ملحقات الكمبيوتر؛ عدادات الوقوف؛ آليات لألجهزة صغيرة؛ أجهزة معالجة ا
التي تعمل بقطع النقد؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافياً؛ آالت وزن؛ لوحات إعالنات 

إلكترونية؛ مؤشرات ضوئية؛ أضواء أمان وّماضة؛ أضواء تحذير كهربائية؛ منارات 
حذير؛ لوحات مؤشرات مضيئة ألغراض األمان أو التحذير؛ أجراس تحذير؛ أعالم ت

إلكترونية؛ لوحات عرض كهربائية ضوئية؛ لوحات لمس؛ إشارات مرور؛ أجهزة لنقل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

االتصاالت؛ مرسل مستقبل؛ أجهزة إرسال إشارات إلكترونية؛ أجهزة إرسال وإستقبال 
السلكية؛ أجهزة مالحة للمركبات؛ أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات؛ 

أجهزة نظام تحديد الموضع العالمي؛ هواتف فيديو؛ أجهزة رادار؛  أجهزة راديو؛
مشغالت وسائط محمولة؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ مسجالت فيديو؛ كواشف سرعة 

ليزر؛ مجسات لتحديد السرعة؛ أجهزة قياس مدة التعرض للضوء ألجهزة 
 التصوير؛عدادات سرعة؛ كاميرات؛ أجهزة إضاءة وّماضة لالستخدام في التصوير

الفوتوغرافي؛ أجهزة ليزر ليست لغايات طبية؛ كاشفات الحركة؛ كاشفات الضوء؛أجهزة 
تمثيلية للقيادة والتحكم بالمركبات مثل اجهزة وبرامج الكمبيوتر؛ أجهزة تمثيلية للقيادة 
والتحكم بالمركبات؛ عدسات بصرية؛ شاشات فيديو؛ اجهزة كهربائية للتحكم عن بعد 

نشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية؛ أجهزة بالعمليات الصناعية؛ م
إطفاء الحرائق؛ أجهزة االنذار واالنذارات؛ كواشف الدخان؛ أجهزة إنذار صوتية؛ 

أدوات إنذار ضد الحريق؛ أقفال كهربائية؛ طنانات كهربائية؛ إنذارات السرقة ليست 
بائية؛ أقراص مدمجة للمركبات؛ نظارات طبية؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات كهر

وأشرطة فيديو و ليزرديسك وأقراص فيديوية رقمية مسجلة مسبقا تحتوى على رسوم 
متحركة؛ أجهزة الوسائط اإللكترونية مسجلة مسبقًا تحتوي على رسوم متحركة؛ ملف 
وسائط متعددة قابل للتنزيل يحتوي على فيديو يتعلق بالرسوم المتحركة؛ والروبوتات 

مجهزة بالذكاء اإلصطناعي؛ كاميرات فيديو؛ أجراس الباب كهربائية؛ على شكل بشر ال
سماعات الواقع االفتراضي؛ أنظمة التحكم اإللكترونية في الوصول لألبواب المتشابكة؛ 
مالبس واقية من الحوادث؛ لوحات تحكم كهربائية؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف 

والوصول إلي وتخزين مقاطع الفيديو  المحمولة؛ وهي برامج لعرض وتسجيل وإدارة
والصور والتحكم في الكاميرات؛ منصات برامج الكمبيوتر المسجلة لعرض وتسجيل 

وإدارة والوصول إلي وتخزين مقاطع الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات؛ منصات 
برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلي وتخزين مقاطع 

الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات؛ مساعد رقمي شخصي؛ المنشآت المراقبة 
  ٩بالفيديو الكهربائية واإللكترونية. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايل تيليكوميو نيكيشنز كورب.، ال تى دى.غوانغدونغ اوبو مو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيبين رود ، ووشا ، تشانغان ، دونغوان ، غوانغدونغ ، الصين ١٨رقم 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برامج كمبيوتر مسجلة؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ تطبيقات برمجيات  - ٩الفئة 
تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل؛ برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ 

للتنزيل]؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ أجهزة كمبيوتر محمولة (يمكن 
ارتداؤها)؛ عتاد الكمبيوتر؛ أجهزة معالجة البيانات؛ مساعدات رقمية شخصية 

]PDAsطرفيات تفاعلية تعمل  ]؛ نظارات ذكية؛ ساعات يد وجيب ذكية؛ خواتم ذكية؛
بشاشة باللمس؛ إنسان آلي ذو مواصفات بشرية وذكاء اصطناعي؛ بطاقات الهوية 

البيومترية؛ رموز أمنية [أجهزة تشفير]؛ صناديق سوداء [مسجالت بيانات]؛ أدوات 
مالحية؛ أدوات المالحة اإللكترونية؛ أجهزة رادار؛ معدات تحديد مصدر الصوت؛ 

ت [أجهزة كمبيوتر على متن المركبات]؛ أجهزة مالحية لألقمار أجهزة مالحة للمركبا
]؛ أجهزة GPSالصناعية؛ أجهزة استقبال وإرسال؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية [

]؛ هواتف ذكية؛ أجهزة محمولة GPSمالحة مزودة بأنظمة تحديد المواقع العالمية [
؛ معدات شبكات االتصال؛ لتتبع الحركة؛ أجهزة اتصاالت عن بُعد على شكل مجوهرات

  ٩مستقبالت أنظمة تحديد المواقع العالمية. بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

235 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430012  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - ابراهيم صبحي محمد رواش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  امبابة الجيزة -شارع الشيخ رمضان نافع اخر شارع االقصر  ٢

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430098  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة-٩الفئة
 

----------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0430152  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - عمارات ميلسيا امام ستي ستارز  ٣٣٤شقة 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ترونيات ونظارات الواردة بالفئة اليك - ٩الفئة 
 



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
 
 
 

238 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - منشأة فردية  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - رز عمارات ميلسيا امام ستي ستا ٣٣٤شقة 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩اليكترونيات ونظارات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

------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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430404  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركاه  تامر رجب و

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٩الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430874  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2020/12/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -مصطفى عبد الناصر حامد وهبه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الشهيد صالح عبد المقصود بوالق الدكرور القاهرة ١٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ برامج الكمبيوتر والسوفت وير فئة - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430994  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

مايكروسوفت كوربوريشن. شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية في والية 
  طنواشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٦٣٩٩ -  ٩٨٠٥٢وأن مايكرو سوفت واى ريدموند واشنجتون 
  األمريكية.

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والخاصة باألبحاث والمالحة والمسح والتصوير   - ٩الفئة 
ي والمرئي وأدوات الوزن والقياس واإلشارة الفوتوغرافي والسينمائي والسمعي البصر

والكشف واالختبار والتحقيق واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع الطاقة الكهربائية أو استخدامها؛ األجهزة 

الجتها؛ الوسائط واألدوات لتسجيل الصوت والصور أو البيانات ونقلها ونسخها أو مع
المسجلة والقابلة للتنزيل والبرمجيات الحاسوبية ووسائط تسجيل وتخزين رقمية أو 
تناظرية فارغة؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد واآلالت 

الحاسبة؛ أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ بدالت الغوص وأقنعة 
األذن للغواصين ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات  الغواصين؛ وسدادات

للغواصين وجهاز التنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ العتاد الحاسوبي 
والبرمجيات الحاسوبية؛ أجهزة الحاسوب والعناصر المكونة لها؛ الحاسوب المحمول 

لحقة بالحاسوب القابلة للّبس؛ أجهزة باليد؛ العتاد الحاسوبي القابل للّبس؛ األجهزة الم
الحاسوب الدقيقة؛ أجهزة الحاسوب الشخصية الصغيرة؛ أجهزة الحاسوب اللوحية؛ 

مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ الهواتف المحمولة؛ 
األجهزة الملحقة بالهاتف المحمول؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ 

مفكرات اإللكترونية؛ شاشات تعمل باللمس؛ الساعات الذكية؛ أجهزة تعقب النشاط ال
القابلة للّبس؛ أجهزة عداد الخطى؛ أجهزة التحكم بالفيديو الحاسوبية وتحديدًا فأرة 

الحاسوب وكرات التتبع وعصا التحكم ولوحات التحكم باأللعاب وأجهزة التحكم ، 
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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 -  980 عدد

)؛ معدات الواقع VRهزة الواقع االفتراضي (وعجالت األلعاب وسماعات الرأس وأج
)؛ برامج تطبيقات الحاسوب وبرامج نظام التشغيل لالستخدام مع خوادم ARالمعزز (

االتصاالت؛ برامج تطبيقات الحاسوب التي توفر االتصال عبر شبكات واسعة النطاق 
هزة والشبكات المحلية للهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأج

التلفزيون وأجهزة ألعاب الفيديو؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية لتمكين التحميل 
والتنزيل والوصول والنشر والعرض والوسم والتدوين ،والبث التدفقي والربط ومشاركة 
الوسائط والمعلومات اإللكترونية وتحديدًا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والصور 

النصية والبريد اإللكتروني والمستندات النصية والموسيقى و  الغرافيكية والرسائل
التسجيالت الصوتية، كلها عبر اإلنترنت؛ برمجيات التعرف على الوجه؛ برمجيات 
التعرف على بصمات األصابع ؛ برنامج التعاون؛ العتاد الحاسوبي وأنظمة تشغيل 

لكية واالجتماعات الحاسوب وبرامج برمجيات الحاسوب لالتصاالت السلكية والالس
ومنصات الموظفين وإرسال واستقبال البث التلفزيوني وبث شبكات االتصاالت 

العالمية؛ األجهزة الملحقة بالحاسوب وتحديدًا الماسحات الضوئية للحاسوب وطابعات 
الحاسوب ومكبرات الصوت للحاسوب ومنصات الحاسوب والميكروفونات وكاميرات 

سماعات الرأس ولوحات مفاتيح الحاسوب وفأرة الحاسوب الويب والكاميرات الرقمية و
وقلم الحاسوب وسماعات الرأس ومحطات اإلرساء اإللكترونية وسماعات الرأس 

ولبادات الفأرة ونظارات الرؤية الليلية ومشغالت األقراص الصلبة الخارجية؛ سماعات 
رونية وتحديدًا األذن الصغيرة ومكبرات الصوت الالسلكية؛ معدات االتصاالت اإللكت

أجهزة الموجه و مهايئات اإليثرنت ومفاتيح تحويل اإليثرنت ومهايئات كابالت الفيديو 
وكابالت األلياف البصرية وقنوات ضوء وصور األلياف البصرية؛ النظارات؛ األجهزة 

البصرية وتحديدًا العدسات لشاشات العرض المثبتة على الخوذة؛ نظارات بصرية؛ 
ارات؛ نظارات ثالثية األبعاد؛ أجهزة التصوير التجسيدي عدسات بصرية؛ نظ

(الهولوغرام) وتحديدًا أجهزة عرض الهولوغرام وسماعات الرأس والنظارات؛ 
األجهزة الهولوغرامية الثالثية األبعاد وتحديدًا أجهزة العرض الهولوغرامية الثالثية 

لهولوغرامي ثالثي األبعاد والشاشات وسماعات الرأس والنظارات لعرض الفيديو ا
األبعاد والصور الثابتة والرسومات الغرافيكية وملفات الوسائط المتعددة؛ العتاد 

والبرمجيات الحاسوبية للسيارات وتحديدًا برامج الحاسوب لمراقبة أداء السيارات 
ولرسم الخرائط والمالحة وللبريد اإللكتروني والرسائل الرقمية الالسلكية واتصاالت 

حمول واتصاالت الهاتف الخلوي للحفاظ على سجالت العناوين الشخصية الهاتف الم
وقوائم بيانات االتصال وقوائم العناوين وأرقام الهاتف؛ برمجيات تشغيل شبكة الحاسوب 

وبرامج الخدمات؛ برنامج خادم شبكة الحاسوب إلدارة محتوى المستخدم على شبكات 
حاسوب للتحكم في عرض البرامج الحاسوب وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج ال

التلفزيونية والبيانات والمحتويات األخرى المقدمة عبر شبكات المعلومات العالمية؛ 
برامج الحاسوب إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات بين أجهزة الحاسوب والهواتف 

 المحمولة والهواتف الخلوية والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة الحاسوب المحمولة
باليد وتحديدًا البريد اإللكتروني والبريد الصوتي وتحميل وتنزيل ملفات الحاسوب عبر 

الشبكات المحلية وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج الحاسوب لممارسة األلعاب ؛ 
برامج الحاسوب المسجلة مغناطيسيا على أقراص أو أشرطة؛ الوسائط المسجلة مسبقًا 

والفيديو الرقمية واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو  وتحديدًا أشرطة وأقراص الصوت
الرقمية (الدي في دي) وأقراص بلو راي وجميعها تعرض أفالًما سينمائية وأفالًما 

مصورة و/أو برامج تلفزيونية في مجال الحركة والرسوم المتحركة والمغامرة؛ أفالم 
جلة مسبقًا واألقراص قابلة للتنزيل؛ شرائط وأقراص الصوت والفيديو الرقمية المس
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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 -  980 عدد

المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية (الدي في دي) وجميعها تشمل الموسيقى ؛ برامج 
الحاسوب وتحديدًا برامج نظام التشغيل؛ أدوات تطوير برامج الحاسوب لخوادم الشبكة 

والتطبيقات؛ برمجيات الحاسوب لتطوير وإدارة وتشغيل مواقع اإلنترانت؛ برمجيات 
د ومراقبة أصول العتاد والبرمجيات الحاسوبية واستخدامها داخل الحاسوب لجر

المؤسسة؛ البرمجيات الحاسوبية لالستخدام من قبل مديري شبكات الحاسوب لنشر 
وإدارة برمجيات التطبيقات وبرمجيات خادم الشبكة؛ برمجيات الحاسوب لالتصاالت 

جيات لتمكين الهواتف الذكية الالسلكية لالستخدام مع األجهزة الالسلكية وتحديدًا برم
وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف المحمولة من االتصال بالشبكات الواسعة النطاق؛ 
برمجيات الحاسوب وتحديداً البرامج الحاسوبي وبرامج الخدمة ألنظمة تشغيل الحاسوب 

وتحديداً برامج وبرمجيات النسخ االحتياطي لضغط وتزمين ملفات برامج الخدمات 
حاسوبية؛ أجهزة الحاسوب وتحديدًا أجهزة الحاسوب المستخدمة في السيارات وأنظمة ال

تشغيل الحاسوب وبرامج برمجيات الحاسوب وتحديدًا لمراقبة أداء السيارات ولرسم 
الخرائط وبرمجيات مراقبة األنظمة وبرمجيات االتصال الالسلكي لالستخدام في 

ية والبرمجيات لالستدعاء اإللكتروني؛ منصات السيارات ؛ أجهزة االستدعاء اإللكترون
التحكم الترفيهية التي تشمل العتاد والبرمجيات الحاسوبية التي تم تطويرها لتوفير برامج 

الصوت والفيديو والوسائط المتعددة مثل المواد من اإلنترنت والبرامج التلفزيونية؛ 
كترونية؛ مشغالت األقراص برمجيات أنظمة التشغيل الستخدامها في لعب األلعاب اإلل

الضوئية وبرمجيات نظام تشغيل الحاسوب لمشغالت األقراص الضوئية؛ البرمجيات 
األمنية وتحديدًا البرمجيات الحاسوبية إلدارة االتصاالت اآلمنة عبر شبكات الحاسوب 

وشبكات الحاسوب العالمية؛ البرمجيات الحاسوبية ألمن شبكات الحاسوب والحماية من 
سات وكشف التسلل والوقاية؛ برامج الهواتف والحواسيب للتحكم في تشغيلها؛ الفيرو

الهواتف المستخدمة في االتصاالت السلكية والالسلكية عبر شبكات االتصال العالمية 
وبرامج الحاسوب للتحكم في تشغيلها؛ أجهزة الحاسوب الشخصية بحجم المحفظة 

اسوبية وتحديدًا معالجة الكلمات وأنظمة تشغيل الحاسوب وبرامج البرمجيات الح
والجدولة وإدارة البريد اإللكتروني والوصول إلى اإلنترنت وبرمجيات المالحة ألجهزة 
الحاسوب الشخصية بحجم المحفظة؛ برامج الحاسوب إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات 

وب بين أجهزة الحاسوب المحمولة باليد وأجهزة الحاسوب المكتبية؛ أجهزة الحاس
المحمولة باليد لممارسة األلعاب وبرمجيات نظام التشغيل الستخدامها معها؛ كتيبات 
مرجعية للمستخدم؛ البرمجيات الحاسوبية لمعالجة الكلمات والجداول وإدارة قواعد 

البيانات والبريد اإللكتروني والجدولة واأللعاب والمواد المرجعية اإللكترونية واإلدارة 
إلى اإلنترنت والمالحة؛ برمجيات تصفح الحاسوب وتحديدًا  المالية ، والوصول

برمجيات تصفح شبكة الحاسوب العالمية والشبكات الخاصة؛ برمجيات محرك البحث؛ 
برمجيات واجهة المستخدم الغرافيكية؛ برمجيات التعرف على الصوت؛ أجهزة وأدوات 

عالجتها؛ الوسائط المسجلة لتسجيل الصوت أو الصور أو البيانات أو نقلها أو نسخها أو م
والقابلة للتنزيل ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ برامج ألعاب 

الفيديو المسجلة؛ برمجيات ألعاب فيديو قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ 
برمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب الستخدامها في جداول البيانات اإللكترونية 

تصميم وإنشاء وتحرير ونشر المستندات وتدوين المالحظات والبريد اإللكتروني و
والتقويم والجدولة وتخزين معلومات االتصال وإدارتها والمحاسبة وإدارة عالقات 

العمالء وإدارة المشاريع والرسوم الغرافيكية للعرض التقديمي والنشر المكتبي والنشر 
وإدارة قواعد البيانات وجمع البيانات وتحليل  على شبكة الويب وإدارة المستندات

البيانات والرسوم الغرافيكية والرسوم الغرافيكية للعرض التقديمي ومعالجة النصوص 
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واالجتماعات عبر  VoIPوالمراسلة الفورية وبروتوكول نقل الصوت عبر اإلنترنت 
ندات ومشاركة الفيديو واالجتماعات الصوتية واالجتماعات عبر الويب ومشاركة المست

التطبيقات ومشاركة سطح مكتب الحاسوب ونقل الملفات واالستشعار وتوفير معلومات 
عن حضور المستخدم واالتصال الهاتفي واالتصاالت في الوقت الفعلي التي تشمل 

المراسلة الفورية وتبادل الصوت والفيديو والبيانات ورسم خرائط المواقع الجغرافية 
ت والرسومات الغرافيكية؛ برمجيات االتصاالت إلدارة تبادل وتشغيل الفيديو والصو

االتصاالت والبيانات والمعلومات عبر شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية وشبكات 
االتصاالت العالمية؛ برمجيات اتصاالت الحاسوب الستخدامها في الوصول إلى مواقع 

ت من مواقع الويب؛ الويب وتبادل المعلومات والبيانات والحصول على الخدما
برمجيات الحاسوب الستخدامها في تطوير مواقع الويب وتشغيل البريد اإللكتروني 

وتوفير أمان الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتسجيل المعلومات وتنظيمها وتحريرها 
ونقلها بصيغة مكتوبة وصوتية؛ برمجيات اتصاالت الحاسوب للوصول إلى رسائل 

ة من مواقع الويب على اإلنترنت؛ تطبيقات برمجيات الويب والمستندات المشترك
األعمال؛ رقائق [دوائر متكاملة]؛ بطاقات الدوائر المتكاملة [البطاقات الذكية]؛ دوائر 

متكاملة؛ البطاقات الذكية [بطاقات الدوائر المتكاملة]؛ مغناطيس زخرفي؛ أغطية 
ة؛ شخصيات أبطال الحركة المحمول؛ أغطية األجهزة اللوحية؛ بطاقات التداول الرقمي

الرقمية؛ الرموز التعبيرية؛ ملصقات رقمية؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك فارغ؛ 
شواحن الهواتف المحمولة واألجهزة المحمولة األخرى القابلة لالستخدام مع مشغل 

ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ محطات إرساء الحاسوب؛ محطات شحن ألجهزة التحكم 
هاز معالجة البيانات؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير في الفيديو؛ ج

القابلة .للتنزيل لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها وعرضها للتحليل الجنائي لألحداث 
  ٩األمنية وااللتزام األمني فئة 

 

بطة مع العالمة العالمة مرت - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان الموضحة بالعالمة 
١١٤٢٠٩٧
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 :التسجيل إسم طالب
  

مايكروسوفت كوربوريشن. شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين المرعية في والية 
  الواليات المتحدة االمريكية -واشنطن 

  
 :وانــــــــــــــــــالعن

  

الواليات المتحدة  -  ٦٣٩٩ -  ٩٨٠٥٢وأن مايكرو سوفت واى ريدموند واشنجتون 
 األمريكية.

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

: األجهزة واألدوات العلمية والخاصة باألبحاث والمالحة والمسح والتصوير  - ٩الفئة 
الوزن والقياس واإلشارة  الفوتوغرافي والسينمائي والسمعي البصري والمرئي وأدوات

والكشف واالختبار والتحقيق واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل 
أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في توزيع الطاقة الكهربائية أو استخدامها؛ األجهزة 

واألدوات لتسجيل الصوت والصور أو البيانات ونقلها ونسخها أو معالجتها؛ الوسائط 
المسجلة والقابلة للتنزيل والبرمجيات الحاسوبية ووسائط تسجيل وتخزين رقمية أو 
تناظرية فارغة؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد واآلالت 

الحاسبة؛ أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ بدالت الغوص وأقنعة 
ومشابك األنف للغواصين والسباحين وقفازات الغواصين؛ وسدادات األذن للغواصين 

للغواصين وجهاز التنفس للسباحة تحت الماء؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ العتاد الحاسوبي 
والبرمجيات الحاسوبية؛ أجهزة الحاسوب والعناصر المكونة لها؛ الحاسوب المحمول 

قابلة للّبس؛ أجهزة باليد؛ العتاد الحاسوبي القابل للّبس؛ األجهزة الملحقة بالحاسوب ال
الحاسوب الدقيقة؛ أجهزة الحاسوب الشخصية الصغيرة؛ أجهزة الحاسوب اللوحية؛ 

مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ أجهزة الحاسوب المحمولة؛ الهواتف المحمولة؛ 
األجهزة الملحقة بالهاتف المحمول؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة الحاسوب المحمولة باليد؛ 

ية؛ شاشات تعمل باللمس؛ الساعات الذكية؛ أجهزة تعقب النشاط المفكرات اإللكترون
القابلة للّبس؛ أجهزة عداد الخطى؛ أجهزة التحكم بالفيديو الحاسوبية وتحديدًا فأرة 

الحاسوب وكرات التتبع وعصا التحكم ولوحات التحكم باأللعاب وأجهزة التحكم ، 
)؛ معدات الواقع VRراضي (وعجالت األلعاب وسماعات الرأس وأجهزة الواقع االفت

)؛ برامج تطبيقات الحاسوب وبرامج نظام التشغيل لالستخدام مع خوادم ARالمعزز (
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االتصاالت؛ برامج تطبيقات الحاسوب التي توفر االتصال عبر شبكات واسعة النطاق 
والشبكات المحلية للهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة 

جهزة ألعاب الفيديو؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية لتمكين التحميل التلفزيون وأ
والتنزيل والوصول والنشر والعرض والوسم والتدوين ،والبث التدفقي والربط ومشاركة 
الوسائط والمعلومات اإللكترونية وتحديدًا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والصور 

اإللكتروني والمستندات النصية والموسيقى و الغرافيكية والرسائل النصية والبريد 
التسجيالت الصوتية، كلها عبر اإلنترنت؛ برمجيات التعرف على الوجه؛ برمجيات 
التعرف على بصمات األصابع ؛ برنامج التعاون؛ العتاد الحاسوبي وأنظمة تشغيل 

 الحاسوب وبرامج برمجيات الحاسوب لالتصاالت السلكية والالسلكية واالجتماعات
ومنصات الموظفين وإرسال واستقبال البث التلفزيوني وبث شبكات االتصاالت 

العالمية؛ األجهزة الملحقة بالحاسوب وتحديدًا الماسحات الضوئية للحاسوب وطابعات 
الحاسوب ومكبرات الصوت للحاسوب ومنصات الحاسوب والميكروفونات وكاميرات 

حات مفاتيح الحاسوب وفأرة الحاسوب الويب والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ولو
وقلم الحاسوب وسماعات الرأس ومحطات اإلرساء اإللكترونية وسماعات الرأس 

ولبادات الفأرة ونظارات الرؤية الليلية ومشغالت األقراص الصلبة الخارجية؛ سماعات 
األذن الصغيرة ومكبرات الصوت الالسلكية؛ معدات االتصاالت اإللكترونية وتحديدًا 

جهزة الموجه و مهايئات اإليثرنت ومفاتيح تحويل اإليثرنت ومهايئات كابالت الفيديو أ
وكابالت األلياف البصرية وقنوات ضوء وصور األلياف البصرية؛ النظارات؛ األجهزة 

البصرية وتحديدًا العدسات لشاشات العرض المثبتة على الخوذة؛ نظارات بصرية؛ 
ثية األبعاد؛ أجهزة التصوير التجسيدي عدسات بصرية؛ نظارات؛ نظارات ثال

(الهولوغرام) وتحديدًا أجهزة عرض الهولوغرام وسماعات الرأس والنظارات؛ 
األجهزة الهولوغرامية الثالثية األبعاد وتحديدًا أجهزة العرض الهولوغرامية الثالثية 

 األبعاد والشاشات وسماعات الرأس والنظارات لعرض الفيديو الهولوغرامي ثالثي
األبعاد والصور الثابتة والرسومات الغرافيكية وملفات الوسائط المتعددة؛ العتاد 

والبرمجيات الحاسوبية للسيارات وتحديدًا برامج الحاسوب لمراقبة أداء السيارات 
ولرسم الخرائط والمالحة وللبريد اإللكتروني والرسائل الرقمية الالسلكية واتصاالت 

هاتف الخلوي للحفاظ على سجالت العناوين الشخصية الهاتف المحمول واتصاالت ال
وقوائم بيانات االتصال وقوائم العناوين وأرقام الهاتف؛ برمجيات تشغيل شبكة الحاسوب 

وبرامج الخدمات؛ برنامج خادم شبكة الحاسوب إلدارة محتوى المستخدم على شبكات 
عرض البرامج الحاسوب وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج الحاسوب للتحكم في 

التلفزيونية والبيانات والمحتويات األخرى المقدمة عبر شبكات المعلومات العالمية؛ 
برامج الحاسوب إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات بين أجهزة الحاسوب والهواتف 

المحمولة والهواتف الخلوية والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة الحاسوب المحمولة 
البريد اإللكتروني والبريد الصوتي وتحميل وتنزيل ملفات الحاسوب عبر باليد وتحديدًا 

الشبكات المحلية وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج الحاسوب لممارسة األلعاب ؛ 
برامج الحاسوب المسجلة مغناطيسيا على أقراص أو أشرطة؛ الوسائط المسجلة مسبقًا 

ة واألقراص المدمجة وأقراص الفيديو وتحديدًا أشرطة وأقراص الصوت والفيديو الرقمي
الرقمية (الدي في دي) وأقراص بلو راي وجميعها تعرض أفالًما سينمائية وأفالًما 

مصورة و/أو برامج تلفزيونية في مجال الحركة والرسوم المتحركة والمغامرة؛ أفالم 
راص قابلة للتنزيل؛ شرائط وأقراص الصوت والفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا واألق

المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية (الدي في دي) وجميعها تشمل الموسيقى ؛ برامج 
الحاسوب وتحديدًا برامج نظام التشغيل؛ أدوات تطوير برامج الحاسوب لخوادم الشبكة 
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والتطبيقات؛ برمجيات الحاسوب لتطوير وإدارة وتشغيل مواقع اإلنترانت؛ برمجيات 
لعتاد والبرمجيات الحاسوبية واستخدامها داخل الحاسوب لجرد ومراقبة أصول ا

المؤسسة؛ البرمجيات الحاسوبية لالستخدام من قبل مديري شبكات الحاسوب لنشر 
وإدارة برمجيات التطبيقات وبرمجيات خادم الشبكة؛ برمجيات الحاسوب لالتصاالت 

اتف الذكية الالسلكية لالستخدام مع األجهزة الالسلكية وتحديدًا برمجيات لتمكين الهو
وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف المحمولة من االتصال بالشبكات الواسعة النطاق؛ 
برمجيات الحاسوب وتحديداً البرامج الحاسوبي وبرامج الخدمة ألنظمة تشغيل الحاسوب 

وتحديداً برامج وبرمجيات النسخ االحتياطي لضغط وتزمين ملفات برامج الخدمات 
لحاسوب وتحديدًا أجهزة الحاسوب المستخدمة في السيارات وأنظمة الحاسوبية؛ أجهزة ا

تشغيل الحاسوب وبرامج برمجيات الحاسوب وتحديدًا لمراقبة أداء السيارات ولرسم 
الخرائط وبرمجيات مراقبة األنظمة وبرمجيات االتصال الالسلكي لالستخدام في 

ستدعاء اإللكتروني؛ منصات السيارات ؛ أجهزة االستدعاء اإللكترونية والبرمجيات لال
التحكم الترفيهية التي تشمل العتاد والبرمجيات الحاسوبية التي تم تطويرها لتوفير برامج 

الصوت والفيديو والوسائط المتعددة مثل المواد من اإلنترنت والبرامج التلفزيونية؛ 
األقراص برمجيات أنظمة التشغيل الستخدامها في لعب األلعاب اإللكترونية؛ مشغالت 

الضوئية وبرمجيات نظام تشغيل الحاسوب لمشغالت األقراص الضوئية؛ البرمجيات 
األمنية وتحديدًا البرمجيات الحاسوبية إلدارة االتصاالت اآلمنة عبر شبكات الحاسوب 

وشبكات الحاسوب العالمية؛ البرمجيات الحاسوبية ألمن شبكات الحاسوب والحماية من 
والوقاية؛ برامج الهواتف والحواسيب للتحكم في تشغيلها؛ الفيروسات وكشف التسلل 

الهواتف المستخدمة في االتصاالت السلكية والالسلكية عبر شبكات االتصال العالمية 
وبرامج الحاسوب للتحكم في تشغيلها؛ أجهزة الحاسوب الشخصية بحجم المحفظة 

معالجة الكلمات وأنظمة تشغيل الحاسوب وبرامج البرمجيات الحاسوبية وتحديدًا 
والجدولة وإدارة البريد اإللكتروني والوصول إلى اإلنترنت وبرمجيات المالحة ألجهزة 
الحاسوب الشخصية بحجم المحفظة؛ برامج الحاسوب إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات 

بين أجهزة الحاسوب المحمولة باليد وأجهزة الحاسوب المكتبية؛ أجهزة الحاسوب 
د لممارسة األلعاب وبرمجيات نظام التشغيل الستخدامها معها؛ كتيبات المحمولة بالي

مرجعية للمستخدم؛ البرمجيات الحاسوبية لمعالجة الكلمات والجداول وإدارة قواعد 
البيانات والبريد اإللكتروني والجدولة واأللعاب والمواد المرجعية اإللكترونية واإلدارة 

لمالحة؛ برمجيات تصفح الحاسوب وتحديدًا المالية ، والوصول إلى اإلنترنت وا
برمجيات تصفح شبكة الحاسوب العالمية والشبكات الخاصة؛ برمجيات محرك البحث؛ 
برمجيات واجهة المستخدم الغرافيكية؛ برمجيات التعرف على الصوت؛ أجهزة وأدوات 

المسجلة  لتسجيل الصوت أو الصور أو البيانات أو نقلها أو نسخها أو معالجتها؛ الوسائط
والقابلة للتنزيل ووسائط التسجيل والتخزين الرقمية أو التناظرية الفارغة؛ برامج ألعاب 

الفيديو المسجلة؛ برمجيات ألعاب فيديو قابلة للتنزيل؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ 
برمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب الستخدامها في جداول البيانات اإللكترونية 

رير ونشر المستندات وتدوين المالحظات والبريد اإللكتروني وتصميم وإنشاء وتح
والتقويم والجدولة وتخزين معلومات االتصال وإدارتها والمحاسبة وإدارة عالقات 

العمالء وإدارة المشاريع والرسوم الغرافيكية للعرض التقديمي والنشر المكتبي والنشر 
بيانات وجمع البيانات وتحليل على شبكة الويب وإدارة المستندات وإدارة قواعد ال

البيانات والرسوم الغرافيكية والرسوم الغرافيكية للعرض التقديمي ومعالجة النصوص 
واالجتماعات عبر  VoIPوالمراسلة الفورية وبروتوكول نقل الصوت عبر اإلنترنت 

الفيديو واالجتماعات الصوتية واالجتماعات عبر الويب ومشاركة المستندات ومشاركة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

طبيقات ومشاركة سطح مكتب الحاسوب ونقل الملفات واالستشعار وتوفير معلومات الت
عن حضور المستخدم واالتصال الهاتفي واالتصاالت في الوقت الفعلي التي تشمل 

المراسلة الفورية وتبادل الصوت والفيديو والبيانات ورسم خرائط المواقع الجغرافية 
افيكية؛ برمجيات االتصاالت إلدارة تبادل وتشغيل الفيديو والصوت والرسومات الغر

االتصاالت والبيانات والمعلومات عبر شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية وشبكات 
االتصاالت العالمية؛ برمجيات اتصاالت الحاسوب الستخدامها في الوصول إلى مواقع 

؛ الويب وتبادل المعلومات والبيانات والحصول على الخدمات من مواقع الويب
برمجيات الحاسوب الستخدامها في تطوير مواقع الويب وتشغيل البريد اإللكتروني 

وتوفير أمان الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب لتسجيل المعلومات وتنظيمها وتحريرها 
ونقلها بصيغة مكتوبة وصوتية؛ برمجيات اتصاالت الحاسوب للوصول إلى رسائل 

على اإلنترنت؛ تطبيقات برمجيات  الويب والمستندات المشتركة من مواقع الويب
األعمال؛ رقائق [دوائر متكاملة]؛ بطاقات الدوائر المتكاملة [البطاقات الذكية]؛ دوائر 

متكاملة؛ البطاقات الذكية [بطاقات الدوائر المتكاملة]؛ مغناطيس زخرفي؛ أغطية 
الحركة المحمول؛ أغطية األجهزة اللوحية؛ بطاقات التداول الرقمية؛ شخصيات أبطال 

الرقمية؛ الرموز التعبيرية؛ ملصقات رقمية؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك فارغ؛ 
شواحن الهواتف المحمولة واألجهزة المحمولة األخرى القابلة لالستخدام مع مشغل 

ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ محطات إرساء الحاسوب؛ محطات شحن ألجهزة التحكم 
نات؛ توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير في الفيديو؛ جهاز معالجة البيا

القابلة للتنزيل لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها وعرضها للتحليل الجنائي لألحداث 
 ٩األمنية وااللتزام األمني فئة

 

وغيرها ٦٧٦٣٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

249 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0386009  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/02/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركه مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيو  - بيكتون ، ديكينسون آند كومباني 
  جيرسى بالواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ، الواليات المتحده االمريكيه ٠٧٤١٧يو جيرسي بيكتون درايف ، فرانكلين الكس ، ن ١

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة وادوات جراحيه وطبيه وطب اسنان وبيطريه ، اطراف وعيون   -  ١٠الفئة 
واسنان اصطناعيه ، ادوات تجبير ، مواد خياطه او درز الجروح وجميع المنتجات 

  ١٠الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0401336  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصيه  - الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشركاة 
  بسيطه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - المحاجر  ٣٠٠٠٠بلوك  بالمنطقة الصناعية ب ، ج ٣١و -ب  ١،  ١ال قطعه رقم 
  مدينة العبور

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف وعيون  -  ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية ، ادوات تجبير ، مواد خياطة او درز الجروح وكافة المنتجات 

  ١٠الواردة بالفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0420934  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى   - فرحان للتنمية الصناعية (فيديكو) لصاحبها عبد هللا عبد الغني فرحان 
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦مدينة  -مخازن الشباب  - ٦٤١مصنع رقم 

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه رقم   -  ١٠الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -اميكو تكنولوجى شريف فاروق اسماعيل وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمجمع الصناعات الصغيرة الشركة االنشائية  B ٢المنطقة الصناعية  ١المصنع رقم 
  للمقاوالت واعمال البناء ( االردنية ) مدينة العاشر من رمضان الشرقية

 10 : مةالــــــات العـــفئ
  

اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف وعيون  -  ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية ، ادوات تجبير ، مواد خياطة الجروح قطن وشاش ورباط ضاغط 

  دون غيرها ١٠وحقن الوارد بالفئة 
 

التنازل عن  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الحروف فى الشكل العادى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426038  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ش مساهمة - انترفارم لالستيراد والتصدير والصناعات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مصر الجديدة  - لماظة ا - ش عبد العظيم عشماوى  ٦

 10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠منتجات الفئة  -  ١٠الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
عن البيان التجارى على حدة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0404867  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدوده -راشد توكل شركاه  - توكل للصناعات المعدنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مصر الجديده  - الثوره  ٣٨

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

جميع التركيبات الصحية وجميع منتجات االدوات اجهزة توزيع المياة ب -  ١١الفئة 
 ١١الصحية من الزهر تستخدم للصرف الصحى او المياة بجميع انواعها الواردة بالفئة 

  ١١وجميع منتجات الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
وغيرها ١٠٧٢٨٠
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0406948  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - اوبال ستيل تكنولوجي ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه - سيدي جابر  -سموحه  - عمارات البرت االول  ١٠٨٦

  11 : المةــــــعات الـــفئ
  

خالطات المياه بجميع انواعها والحنفيات بجميع انواعها والدش بجميع  -  ١١الفئة 
انواعه وجميع انواع التركيبات الصحيه واالدوات الصحيه وجميع هذه منتجات تقع 

 دون غيرها١١بالفئه
 

النماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة ب -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0407418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية  - فرد    - محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  - الحى الثامن  - اعى شارع ابراهيم الرف ٣٣بالعقار  ٥بالشقة رقم  ١غرفة رقم 
  القاهرة - مدينة نصر  -٣

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزه االناره و التدفئة و توليد البخار و الطهي و التبريد و التجفيف و  -  ١١الفئة 
  ١١التهويه و توفير الماء و االغراض الصحية الوارده بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

257 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0414646  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - برو ايجيبت سمارت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  متفرع من شارع جمال االفغاني - شارع كمال حسين   ٦عقار  - شقة بالدور االرضي 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  (البوتاجاز) ١١االجهزة الكهربائية الواردة بالفئة  -  ١١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415074  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - الشرق االوسط لالضاءه الحديثة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - ش رشدي عابدين  ٣٦

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات االنارة الواردة بالفئة   -  ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415466  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة متحدة كورية قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين كوريا - كى تى اند جى كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيل ، دايدوك ، جو ، دايجون ، جمهورية كوريا -، بيوتكوت  ٧١

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

ه (حمامات البخار)؛ محِمّصات التبغ؛ تجهيزات تبريد للتبغ؛ جهاز بخار للوج -  ١١الفئة 
جهاز لتوليد البخار؛ سخانات إلكترونية؛ فتائل تسخين كهربية وجميع هذة المنتجات 

  ١١واردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -االشتراطات        :      
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416596  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - سمارت كوبر للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

قسم  - ابو رواش  - فدان  ١٢٤بقطاع الصناعات الحرفية بالتقسيم  ١٢,  ١١قطعة رقم 
  الجيزة -كرداسة 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١فئة رقم جميع المنتجات الواردة بال -  ١١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة   - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلونا الموضحة بالصورة 
باستخدامها مجمعة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417540  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - د عبد العاطى مختار محمد محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - منشأة القاضى مركز فاقوس 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئه   -  ١١الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية  - هيدروتيرف ايجيبت للتجارة والصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - المعادي  -المعادي الجديده  -  ٢٧٦ش  ٩

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١انظمة الري و طلمبات المياه الوارده بالفئة رقم  -  ١١الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424935  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد قرنى عبد المنعم عبد الفتاح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - امام مدرسة نفيسة الحصري بندر الفيوم ملك/ محمد جمعة احمد مدينة الفيوم  دلة
  الفيوم

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

مجففات الشعر ، اجهزة تكييف الهواء ، المراوح ، فالتر تكييف الهواء  -  ١١الفئة 
  ١١الواردة بالفئه 

 

التنازل عن الرقمين فى  - ) ٧١١استخدامها بارقام (تعهد مالك العالمة بعدم  -االشتراطات        :      
الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

264 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426238  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - ماجد احمد محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  - نى ش نجيب الريحا ٤١

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئه -  ١١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٦٨٤٤مع العالمة 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426802  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عبدة سعد محمد شعبان وشريكة  - )pspشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية( 
 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  11 : المةــــــات العـــئف
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١١الفئة 
 

٢٦٠٧٤٠االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426809  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عبدة سعد محمد شعبان وشريكة  - )pspلصناعات الكهربائية( شركة بورسعيد ل
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١١الفئة 
 

-----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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0428913  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - فتحى احمد الصاوى محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  -فى مدينة كفر الشيخ  الشراكية ، القنطرة البيضاء بملك/ محمد معوض محمد حن
  الشيخ

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١١الفئة 
 

٣٦٧٦٣٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة - تامررجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئه  -  ١١الفئة 
 

----------    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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429883  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  -  ١١الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430405  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416067  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/09  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - فرج علي فرج راضي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قطور المحطة بملك/ محمود محمد محمود راضى قطور الغربيه

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢قطع غيار موتوسيكالت الواردة بالفئة  -  ١٢الفئة 
 

االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على  -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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419105  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - جينيونغ (تشينغيوان) روبر اندسترى كو.،  ال تى دى. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اريا شياشان اندستريال زوون ، يوانتان تاون ، تشينغتشينغ بالنيين  ١- ٩نمبر 
  ديستريكت ، تشينغيوان سيتى ، قوانغدونغ بروفينس ، جمهوريه الصين الشعبيه

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

أنابيب داخلية لإلطارات الهوائية، إطارات لعجالت المركبات، إطارات  -  ١٢الفئة 
خارجية لإلطارات الهوائية، إطارات هوائية، إطارات غير للدراجات الهوائية، أغلفة 

مجوفة لعجالت المركبات، مستلزمات واجزاء اطارات السيارات، إطارات سيارات، 
أنابيب داخلية للدراجات الهوائية، إطارات بدون أنابيب للدراجات الهوائية وجميع هذة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ١٢المنتجات واردة بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -شتراطات        :      اال
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419359  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - شاندونج اوتوموبيل كو ال تى دى 
  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، فوشان رود، اليانج اكونوميك ديفلوبمنت زون، يانتاي، شاندونج بروفينس، ٩٩إن أو.
 الصين.

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

سيارات؛ مكائن للمركبات البرية؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية؛  -  ١٢الفئة 
أثاث مخمدات الصدمات للسيارات؛ لبادات مكابح السيارات؛ إطارات السيارات؛ 

المركبات؛ قابضات (كلتشات) للمركبات البرية)؛ مركبات كهربائية؛ مركبات للنقل 
  .١٢البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكة الحديد الواردة في الفئة 

 

١٥٥١٠٨االشتراطات        :      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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0421401  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - GPSجي بي اس للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

فدان بمنطقة بلبيس طريق  ٧٢بالمنطقة الصناعية بمنطقة ال ٥٣و  ٥٨القطعتين رقم 
  بلبيس العاشر من رمضان الشرقية، مصر.

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي وجميع المنتجات الواردة  -  ١٢الفئة 
 .١٢بالفئة رقم

 

العالمة  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
٣٧٦٨٦٨مرتبطة مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423274  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - GPSجي بي اس للصناعة والتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقة بلبيس طريق  -فدان  ٧٢منطقة ال  -) بالمنطقة الصناعية  ٥٨- ٥٣القطعتين (
  ر من رمضان الشرقيةبلبيس العاش

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢موتوسيكالت وقطع غيارها الوارد بفئة -١٢الفئة
 

التنازل عن الحروف كال على حدة فى الوضع  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429919  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - الشركة المصرية للتجارة والتشييد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قصر النيل القاهرة ٢٥

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٢الفئة 
 

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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425232  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه - ال تى دى  - بارامونت برستيج تريدنج كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اف  ٢١٩سيك  -  ٣تايباي سيتي  -نجيشان ديست زهو - نانجينج ايست ار دي  - ١٠٤
  سي) - او  - رووم تايوان (ار  ٩٢٢ -  ٩رقم 

  13 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٣جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -  ١٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412933  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/12  

 :التسجيل م طالبإس
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد سعدون عبد الحكيم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مركز الحسينية  - المناجاة الكبرى ملك/ سعدون عبد الحكيم محمد زعتور 

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات الوارده بالفئه  -  ١٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -      االشتراطات        :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

279 
 

 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0416256  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة - أحمد حسن أحمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لجمالية القاهرةش المعز لدين هللا ا ٦٠

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤المشغوالت الذهبية الواردة بالفئة   -  ١٤الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426387  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤منتجات الفئه  -  ١٤الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430160  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  - محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  - ستي ستارز عمارات ميلسيا امام  ٣٣٤شقة 

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤ساعات وحلي ومجوهرات الواردة بالفئة رقم  -  ١٤الفئة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423819  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة - اوية شركة مونديال للصناعات الكيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثالث كمبوند البستان ش النصر امام جرين بالزا سيدى   ١عماره  ٣٠١شقه 
  جابر االسكندريه

  5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥لفئة جميع المنتجات الواردة با - ٥الفئة 

 

التنازل عن الحروف فى الوضع العادى على  - االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
التنازل عن الصناعات الكيماوية 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426388  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -للعالمات التجارية  الداو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 15 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥منتجات الفئه  -  ١٥الفئة 
 

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 -  980 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396005  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة  -  ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦٤مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0396012  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ركة مساهمهش -شركة جهينة للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الشيخ زايد  - بيفرلي هليز  -البوليجون  ٢مبني 

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئه   -  ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٠٤٥٦٤رقم مع العالمة 
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0397022  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة جيلسي لصناعات البالستيك التخصصية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة - الدقي  - شارع محمد الغزالى ٣

  16 : المةــــــعات الـــفئ
  

 ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه-١٦الفئة
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0399048  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - حات اسماعيل عبد المقصود وشريكة  محمد فر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الجبل االصفر  - حوض  د  - عرب العيايده  - ش مستشفى الحياه  -  ٢٢عقار رقم 
 القليوبيه

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الورقيه الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0400403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ومنطقة خدمات (ب) بالمرحلة األولى   ٦٦ -  ٦٣ -  ٥٧ - ٥٦ - ٥٥ -  ٥٤القطع  
/ب ٤/أ د القطعة ٤والقطعة   ٧- ٦- ٣-  ٢بمنطقة مبارك الصناعية والقطع أرقام  

  المنوفية - مركز قويسنا   - والخدمات وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 
  16 : المةــــــات العـــفئ

  

  ١٦جميع منتجات الوارده بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

------طات        :      االشترا
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0408672  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - شركة صحتك الدارة المنشأت الصحية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -بالدور السابع  ٧٠٤عابدين حجرة  - االوبرا  - شارع الشركات  ٩

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئه  -  ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٤٠٠٣٨٧مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0415475  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - فردى - محمد محمود عبد السالم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ترعه ابو المنجا قليوب المحطة مركز قليوب القليوبية ٢٤

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦الجريده فئة-١٦الفئة
 

التنازل عن مقاطع العالمة كل مقطع  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة      االشتراطات        : 
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0417837  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سكنة لالستشارات وتنظيم المناسبات 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الجيزة - مدينة الشيخ زايد  -بيفرلي هيلز  - ٢٣٩بالعقار رقم  ١غرفة رقم 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

النشرات الدورية وجميع منتجات  - االوراق والمطبوعات الخاصة بالشركة  -  ١٦الفئة 
  ١٦الفئة 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها  - الموضحة بالعالمة  االشتراطات        :      منح خاص على االلوان
مجمعة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418410  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  - عماد بقطر ميخائيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - المطرية  - النخل الغربية عزبة  - ش غيط العنب  ٢٥

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦كتاب خارجي الوارد بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418898  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -  فرد -احسان احمد محمود السيد محمود  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم الرمل  - االرضي  -ش غبريال شدس  ٢١

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 -  980 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418899  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد    - احسان احمد محمود السيد محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم الرمل  - االرضي  -ش غبريال شدس  ٢١

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المناديل الورقية الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419175  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -كومباني ، ال ال سي سافاس ليرنينج 
  الواليات المتحدة االمريكية - لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٦٥٢باراموس ، ان جيه  ٥٠٢ايست ميدالند  أفى. سويت  ١٥

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

وتحديدًا، الكتب النصية، كتب األنشطة، وأدلة النشاط، المواد المطبوعة،  -  ١٦الفئة 
وكتب دليل المعلم وكتب التدريبات واألدلة في مجال الرياضيات للصفوف من رياض 

  .١٦الواردة في الفئة  ١٢األطفال إلى 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م قدم عنها طلب رق
 

    0419179  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا  -سافاس ليرنينج كومباني ، ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية - لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٠٧٦٥٢باراموس ، ان جيه  ٥٠٢سويت  ايست ميدالند  أفى. ١٥

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد تعليمية مطبوعة في مجال تعليم القراءة والكتابة وفنون اللغة (من  -  ١٦الفئة 
  .١٦) الواردة في الفئة ١٢إلى  ٦الصف 

 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0419474  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية - ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - الهرم  - كفر الجبل  - ش السادات (سلطان سابقا ) متفيرع من ترعة المنصورية ١٧٦
  الجيزة

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420367  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية - فرد  - شريف محمد رضا فريد جوهر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -أول القاهره الجديده  ٣ - النرجس  - التجمع الخامس 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الورق الوارد بالفئه رقم   -  ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح 
باستخدامها مجمعه
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423567  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرية الجنسية - د. امل عبد الرحمن صالح 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  ش مصطفى النحاس ١٨

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئه  -  ١٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424311  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ميسوري  -اميرسون اليكتريك كو 
  الواليات المتحدة االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  -  ٦٣١٣٦ويست فلوريسانت أفينيو اس تي ، لويس ، ميسورى  ٨٠٠٠
 المتحدة االمريكية

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

منشورات مطبوعة؛ المطبوعات؛ قرطاسية؛ وسائل التعليم؛ شرائط الصقة  -  ١٦الفئة 
للقرطاسية أو لألغراض المنزلية ؛ شرائط الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية ؛ 

طبعات زرقاء / الخطط (مخططات) ؛ كتيبات؛ صناديق من الورق أو الورق المقوى ؛ 
يانية؛ ملفات للوثائق [القرطاسية] ؛ نماذج كتالوجات (دليل مصور)؛ الرسوم الب

مطبوعة؛ مطبوعات تخطيطية؛ رسوم بيانية؛ نسخ تخطيطية؛كتب موجزة (أدلة)/ أدلة 
[كتب موجزة] ؛ النشرات اإلخبارية الدورية؛ كراسات؛ إعالنات كبيرة؛ بيانات إعالنية؛ 

  دون غيرها١٦الفتات من الورق أو الورق المقوى الواردة بالفئة رقم 
 

العالمة  مرتبطة  - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٢٤٣١٠بالعالمة 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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424655  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ري الجنسيهمص  - فرد  - وليد عبد النبى خفاجة   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - البدرشين  - منشأة كاسب 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

مطبوعات الشركة واالكياس ( مغلفات واجربة ) من الورق أو البالستيك  -  ١٦الفئة 
للتعبئة وعلب من الورق المقوى أو الورق ومواد التغليف وجميع المنتجات الواردة 

 ١٦ئة رقمبالف
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424739  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

ا لقوانين والية شركة مساهمة تأسست وقائمة طبق - كالرك ورلدوايد ، انك.  -كيمبيرلي 
  الواليات المتحدة االمريكية - ويسكونسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه ٥٤٩٥٦وينشيستير  روود ، نيناه ، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

، مناشف مناديل الوجه ، مناديل تنظيف الوجه ، مناديل الحمام الورقية  -  ١٦الفئة 
  ١٦ورقية لليدين ، مناديل ورقية ، مناديل الورق الواردة بالفئة 

 

٨٥١٨٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424751  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية - براهيم شانودي عجيب هابيل ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -شبرا الخيمة  - ابراهيم بك  -أكتوبر  ٦شارع صالح الدينمدينة  ٢٧

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه-١٦الفئة
 

العالمة مرتبطة  - لى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص ع -االشتراطات        :      
٢٣٨٨٨٢مع 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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - سيكيوكوم ديستريبيوشن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -  ٤٤شقه   - مصر الجديده  - ش الميرغنى  ٧٠

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  -  ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0424925  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -ياسمين محمد خالد محمود عبد هللا وشركاءها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقاطع شارع توت عنخ امون من شارع الشهيد طيار محمود شاكر عبد  -مول الملتقي 
  قسم سيدي جابر االسكندرية - المنعم سموحة 

 16 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  دون غيرها ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
 

التنازل عن   - االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
الحروف كل على حدى وفى الوضع العادى
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425224  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

  سورى - فرد  -محمد حسين الدغيله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه السوريه - ريف دمشق 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  -  ١٦الفئة 
 

التنازل عن الحرف على  - االلوان الموضحة بالعالمة  االشتراطات        :      منح حق خاص على
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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425802  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مركز القناطر الخيرية   - باسوس  -بجوار الدائرى  

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦العبوات الكرتونية لتعبئة االدوات الكهربائية الواردة بالفئة رقم  -  ١٦الفئة 
 

التنازل عن البيان  - موضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان ال
التجارى
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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  -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426389  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الداو للعالمات التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -االهرام  - طريق المنصوريه  ٨

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئه  -  ١٦الفئة 
 

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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426805  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عبدة سعد محمد شعبان وشريكة  - )pspهربائية(شركة بورسعيد للصناعات الك
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة-١٦الفئة
 

:      منح حق خاص على االلواناالشتراطات        
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426810  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - عبدة سعد محمد شعبان وشريكة  - )pspشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية(
  تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣١- ٣٠جنوب بور سعيد قرية العاشر من رمضان قطع ارقام  ٣٤الكيلو 
  بور سعيد

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  -  ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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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 -  980 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0426877  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حجوجه الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاورة  -شارع السد العالي  - داخل قرية بيت العرب بسوق السيارات  - ٧كافتريا 
  القاهرة - مدينة نصر  -الحي العاشر  -التاسعه 

  16 : المةــــــعات الـــفئ
  

 ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة-١٦الفئة
 

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


