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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413445  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -براندت كونسوليداتيد ، انك. 
  الواليات المتحدة االمريكية -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٦٢٧١١وث كوكى ميل روود ، سبرينجفيلد ، الينوس سا ٢٩٣٥

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد كيميائية زراعية لتحسين التوائم الفيزيائى والحيوى للمغذيات الدقيقة  - ١الفئة 
  ١الواردة بالفئة 

 

مة مرتبطة العال - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
١٧٨٥٧٨مع العالمة رقم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0414391  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -افراد  -مجاهد على حسين عتلم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عتلم الغربيهكفر خضر مركز طنطا بملك احمد محمود ابراهيم 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١االسمده الزراعيه والكيماويات الزراعيه واالحماض وجميع منتجات الفئه  - ١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0415310  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اسبانيه محدوده -ترايد كوربوريشن انترناشيونال اس ايه يونيبيرسونال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسبانيا -مدريد  - ٢٨٠٢٧ -٢بالنتا - ٤٩٨- الكاال 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة؛ المواد الكيميائية المستخدمة في  - ١الفئة 
البستنة (بخالف مبيدات الفطريات ، ومبيدات األعشاب الضارة ، ومبيدات األعشاب ، 

ومبيدات الحشرات ، والمبيدات الطفيلية) ؛ المواد الكيميائية المستخدمة في الغابات ، 
الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات الحشرات والطفيليات؛ المنتجات  باستثناء مبيدات

الكيماوية الستخدامها كسماد؛ أسمدة؛ األسمدة للتربة وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ٠١رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

_محور  ١٦, ١٥كابيتال بيزنيس بارك  المقام علي القطعتين رقمي   B1مبنى  
  الكريزى  ووتر _الشيخ زايد _الجيزة

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المنتجات الواردة بالفئه رقم جميع  - ١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
التنازل عن البيان التجارى -وغيرها  ٢٦٢١٠٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424758  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد  -محور الكريزى  ووتر  -كابيتال بيزنيس بارك    B1مبنى  

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٢٦٢١٠٧العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة الوادى لتصنيع االعالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ زايد  -محور الكريزى ووتر -كابيتال بيزنيس بارك   B1مبنى  

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -ضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان المو
على حدى ٨التنازل عن الرقم  -وغيرها  ٢٦٢١٠٧العالمة رقم 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429062  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عبد السالم محمد محمود محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -كفر طناح بملك/ ورثة عبد الحميد المراكبي مركز ومدينة المنصورة 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١مادة لحام كاوتش اطارات الواردة بالفئة   - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429212  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -سارت نايل للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  - ١٦بلوك  -  ٨المنطقه  -ش د . نجيب محفوظ  ١٢

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع منتجات الفئه  - ١الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  منح الطالب حق -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429875  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ادفانسيكس ريسينس & كيميكالس ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -طبقا لقوانين ديالوير  وقائمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٠٧٠٥٤نيو جيرسي  -بارسيبباني  ١٠١سويت  -كيمبال درايف  ٣٠٠
  االمريكية

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

كسانون الواردة بالفئة المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة ، وهي سيكلو ه - ١الفئة 
  ١رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429982  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نسمه حسين يونس يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لعليم السعدني مركز كوم حماده ش عرابي من شارع مصنع البالستيك بملك/ احمد عبد ا
  البحيره

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0430243  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة اسمنت سيناء 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج سما الطريق الدائرى القطامية

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

تصوير الفوتوغرافي الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي وال - ١الفئة 
وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية غير معالجة، 

بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد النـيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، 
مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة 

]فلزات ] واسمنت زيتى] معجونة[ ومواد حافظة لالسمنت عدا الدهانات :و اسمنت 
والزيوت ومستحضرات لجعل االسمنت مانع لتسرب الماء عدا الدهانات و مواد حافظة 
للخرسانة عدا الدهانات و الزيوت و كيمويات لتهوية الخرسانة و ملصقات للخرسانة و 

  ١ت الفئه أكاسيد العناصر األرضية الفلزية وجميع منتجا
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432704  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى - افراد   -غنى حسن عبد الغنى حسن عبد ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا  -شارع درب عزوز من شارع الترعة البوالقية  ٥-شبرا 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١المواد الالصقة ( الكولة ) الواردة بالفئة  - ١الفئة 
 

-----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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434224  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة جى بى لالستيراد والتصدير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شارع قصر النيل  ٥١

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١واردة بالفئة رقم الكيماويات ال - ١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -الماندينى كوربوريشن اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زوج سويسرا ٦٣٠٠،  ٣في جوتاردستراس 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع منتجات الفئة  - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430244  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صية بسيطةشركة تو  -احمد صابر محمد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -أ  ٧بقطعة رقم  ٢٠بلوك  - المنطقة الصناعية الثانية  - مدينة برج العرب الجديدة 
  االسكندرية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

البويات بكافة انواعها والمعاجين ومواد التلميع وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
  ٢رقم 

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -زيوركيم للدهانات ش.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الثانية  - ٢٤بلوك  ٢القطعة رقم 
  االسكندرية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الدهانات بجميع انواعها وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

17 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433390  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - زيوركيم للدهانات ش.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينة برج العرب الجديدة  -المنطقة الصناعية الثانية  - ٢٤بلوك  ٢القطعة رقم 
  االسكندرية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الدهانات بجميع انواعها وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434689  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -اشرف محمد عبد الراضى وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -الدقي  -عمان من محي الدين ابو العز  ٢٢

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع انواع االحبار المتخصصه للطباعه وماكينات الطباعه والتصوير  - ٢الفئة 
  ٢الوارده بالفئه رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0220262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2008/08/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة أمريكية محدودة المسئولية مؤسسة طبقا لقوانين ديالوير - اكسبريس ال ال سى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٤٣٢٣٠او اتش ’ كولومبوس  -اكسبريس درايف  ١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

منتجات غير طبية للعناية الشخصية و بالتحديد، لوسيون جل بعد الحالقة،  - ٣الفئة 
اد قابضة لوسيون بعد الحالقة، مستحضر مضاد للعرق، االظافر الصناعية، مو

لألستعمال علي الجلد، مستحضرات خاصة باالستحمام كروية الشكل، زيوت 
لألستحمام، مستحضرات تستخدم في االستحمام من الملح، احمر خدود، مستحضرات 

ملمعة للجسم، مرطب للجسم، زيوت لألستحمام، مستحضرات لحك الجسم، غسول 
لحمام، منظف للجلد، كريم للجلد، للجسم، كريم بونزي للجلد، مستحضر في شكل فقاقيع ل

كولونيا، مزيل لرائحة للعرق لإلستخدام الشخصي، زيوت طيارة لإلستخدام الشخصي، 
مستحضرات مزيلة للزوائد الجلدية، جل خاصة بالعين، مستحضر تجميل العين في 

شكل اقالم، مستحضرات تستخدم كأقنعة للعين، ظالل الجفون، مستحضرات تستخدم 
ه، مرطب للوجه، بودرة للوجه، مستحضر لحك الوجه، مواد ملطفة للوجه، كأقنعة للوج

مستحضر لنقع األقدام، كريم أساس، مستحضرات يرش معطر للجسم، مرطب معطر 
للجسم، مستحضر مكيف للشعر، أصباغ للشعر، مستحضر ملمع للشعر، مستحضر 

ستحضر لشطف لتغيير لون الشعر، ماسكارا للشعر، مستحضر للشعر في شكل مرهم، م
الشعر، كريمات إلزالة الشعر، شامبو للشعر، سبراي للشعر، مستحضر لفرد الشعر، 

جل لتحديد شكل الشعر، مستحضر رغوى لتثبيت شكل الشعر، مستحضر ملطف 
للشفاه، مستحضر ملمع للشفاه، مستحضر محدد للشفاه في شكل قلم، مستحضرات الشفاه 

د، مستحضرات تجميل للجسم، مستحضرات في شكل قلم، احمر شفاه، لوسيون للجل
تجميل للوجه، مزيل لمستحضرات التجميل، الماسكارا (مستحضر للعناية بالرموش)، 

كريم للتدليك، لوسيون للتدليك، زيوت للتدليك، مستحضر مرطب للجلد، طالء لألظافر، 
مزيل لطالء األظافر، العطور، بودره للجلد، حجر الحفاف لإلستخدلم الشخصي، 

تحضر من الملح لحك الجسم، كريم للحالقة، جل للحالقة، كريم لإلستحمام، جل مس
لإلستحمام، صابون للجلد، مستحضر يحجب أشعة الشمس عن الجلد، لوسيون إلعطاء 

لون عند تعرض الجلد للشمس، لوسيون إلعطاء لون للجلد دون التعرض للشمس، 
، لوسيون يستخدم بعد إكتساب لوسيون يستخدم قبل إعطاء الجلد لون بالتعرض للشمس

دون  ٣الجلد لون بالتعرض للشمس، بودرة تلك، وجميع هذه المنتجات ترد بالفئة 
  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398151  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ت مسئوليه محدودةشركة ذا - NAYA COSMETICSنايا كوزمتكس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ -) المنطقة الصناعيه الثالثه ١/١٦٨القطعه رقم  (

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل وجميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

١٨٣٤٧٥قم العالمة مرتبطة مع العالمة ر -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411434  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة مؤسسة و قائمة طبقا لقوانين انجلترا وويلز -شركة مينثوالتم المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  إي ، سكوتالند
  3  : المةــــــات العـــفئ

  

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل المالبس ،  - ٣الفئة 
ى وكشط ، صابون غير طبى ، طور وزيوت عطرية مستحضرات تنظيف وصقل وجل

ومستحضرات تجميل غير طبية ، غسول غير طبى للشعر (لوشن للشعر غير طبى) ، 
  ٣مستحضرات غير طبية لتنظيف االسنان ، جميعها 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413972  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  فرد مصرى الجنسية -ام ابراهيم ابراهيم متولى خميس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المشأة الكبرى _ كفر شكر _ ملك/ شعبان جالل هالل _ القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

٣٣٤٨٤٢لعالمة مرتبطة مع العالمة رقم ا -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416144  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميلفيو هولدينج ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع الشيخ زايد , دبي ,االمارات العربية  , برج الصفا ، ٥٠٦, جناح رقم ١١٣٨٥٤
  المتحدة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  ٨٣

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣كافة منتجات 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418837  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -حضرات الطبية ( ماكرو كابيتال ) ماكرو جروب للمست

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى ٨٣

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت الغراض  - مستحضرات تنعيم  -مستحضرات تجميل للعنايه بالبشرة  - ٣الفئة 
هالم الغراض التجميل (فازلين)  - مواد عطريه  -ور و الروائح زيوت للعط -التجميل 

كريمات تجميليه فقط الواردة  -مستحضرات التجميل  -لوسيونات الغراض التجميل  -
  ٣بالفئه 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احسان احمد محمود السيد محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم الرمل  -االرضي  -ش غبريال شدس  ٢١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣دة بالفئة جميع المنتجات الوار - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419097  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - موسي لمتيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هونج كونج -سنتر ستريت ساى ييانج بيون ١٨/اف كايسير سنتر نمبر ١٢ايه ٣يونيت  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419301  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -يكه  مجدي نصر محمد نصر منتصر وشر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -حي شرق  -شارع صالح الدين  ٢٤عمارة رقم  - ١محل رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419303  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مجدي نصر محمد نصر منتصر وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -حي شرق  -شارع صالح الدين  ٢٤عمارة رقم  - ١محل رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422516  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة كان لصناعة وتعبئة العلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -شارع السباق  ٩٩

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات 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 ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423298  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد   -نادر محمد عيد عبدة صالح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم باب شرق  -الحضرة الجديدة  -ش مسجد عرفة  ٦

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات والصابون فئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423887  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -روزيرا لخلط وتعبئة العطور والمنتجات العطرية والمنظفات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -خلف البنك االهلي  -امتداد شارع السيد رزق متفرع من شارع شبكه كهرباء القديمه 
  الغربيه -قطور 

  3  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الصناعيه والعطور الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
حدى
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425334  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -شركة اوالد خضر السيد لطيف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجمالية  -شارع االزهر  ٧٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عمرو عصام الدين ابراهيم يوسف فياض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ عصام الدين ابراهيم يوسف  -شارع الهادى من عزبة عقل بجوار مؤمن للعطور 
  حى شرق الدقهلية -ثان المنصورة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -مصطفى على احمد محمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الزيات ش الحاج سليم بملك سمير محمد عبد العزيز السيد الغربيه

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427715  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

المنصور لحامض السلفونيك والمنظفات الصناعية لصاحبها رمضان عبد هللا محمد 
  مصرى الجنسية -فردى  -منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اجسوه -مركز البلينا   -السمطا 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه رقم  - ٣الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427716  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

المنصور لحامض السلفونيك والمنظفات الصناعية لصاحبها رمضان عبد هللا محمد 
  مصرى الجنسية - فرد  -منصور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوهاج -مركز البلينا  -السمطا 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه رقم  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة       االشتراطات  
على حدى CLEANالتنازل عن كلمة كلين  -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428670  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -غربى لالستثمار   ش.ذ,م,م  شركة مجموعة م
  وقائمة طبقا لقوانين  دولة االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة برج خليفة -ملك عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن شرفى  ٤٠١مكتب رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

عطرية ، مستحضرات تجميل غير طبية ، غسول (لوشن) للشعر غير طبي ، منظفات 
  .٣أسنان غير طبية 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429236  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ايفا لمستحضرات التجميل ش .م.م  شركة مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مدينة السادس من اكتوبر  -بالمنطقة الصناعية السادسة   ٣٤-٣٦-٤٠القطع ارقام 
  الجيزة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

٢٦٧٧٤٩العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      التنازل عن كوزمتكس باللغتين 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ض ماريو مينا وديد ريا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر  -تقسيم اسماء فهمى  ٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430634  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فرد  -محمد عالء الدين عبد العزيز مرسي عارف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -اول الرمل  ٥سان ستيفانو برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣لمنتجات الوارده بالفئه ا - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431001  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مسئولية محدودةشركة ذات  -دايموند برفيوم فاكتورى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع الثالث  -منطقة الصناعات الصغيرة  ٨٣٢دور البدروم واالرضي بالمصنع رقم 
  القاهرة الجديدة -

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة رقم  - ٣الفئة 
 

 على حدىدى اف بى كال DPFاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -دايموند برفيوم فاكتورى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع الثالث  - منطقة الصناعات الصغيرة ٨٣٢دور البدروم واالرضي بالمصنع رقم 
  القاهرة الجديدة -

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣العطور الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

التنازل عن برفيومز  -كال على حدى  M S Aاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف ام اس ايه 
كال على حدى PERFUMES &COSMETICSكوزماتيكس  -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431168  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبد الرواف عبد المالك عوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -اول العامريه  ٢١الذراع البحرى ك 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣ الفئة
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431280  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليونان -ميجا ديسبو سابليز اس. ايه. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليونان -اهارنس  ٧٨١٣٦ديكيلياس ستريت ،  ١٤٨

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

طبة مناديل تجميلية مبللة مسبقًا؛ مناديل مشربة بمستحضر تنظيف؛ مناديل مر - ٣الفئة 
مشربة بلوشن تجميلي؛ ضمادات تنظيف مشربة بمستحضرات تجميلية؛ مواد تجميل؛ 

  ٠٣مستحضرات إزالة المكياج؛ مناديل مشربة بلوشن تجميلي في الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431821  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة , القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حي الملتقي العربي  ٨٣

  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431823  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة  ,  -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  - ٤٩أ والقطعة رقم  ٤٧عة رقم القط
  القاهرة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431878  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جات الواردة بالفئة رقم المنت - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431923  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين والية اوهايو -ذى بروكتير اند جامبل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٤٥٢٠٢والية اوهايو  -سينسيناتى  -جامبل بالزا  وان بروكتير اند
  االمريكية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات العناية باألسنان؛ مستحضرات صحة الفم؛ مستحضرات تنظيف  - ٣الفئة 
األسنان؛ معاجين أسنان؛ غَُّسوالت (لوشن) لتنظيف األسنان؛ مستحضرات لتنظيف 

سنان؛ غسوالت فم؛ غسول أسنان غير عالجي؛ رذاذات للفم غير عالجية؛ أطقم األ
منعشات لرائحة الفم؛ أشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ رذاذات للحلق غير عالجية؛ هالم 

تبييض األسنان؛ أشرطة تبييض األسنان مشربة بمستحضرات تبييض األسنان 
؛ مسحوق لتنظيف [مستحضرات تجميل]؛ ملمعات األسنان؛ ملمعات أطقم األسنان

األسنان؛ مسحوق لتنظيف األسنان رطب؛ أقراص الَكْشِف لالستعمال الشخصي في 
  ٣توضيح الجير على األسنان. بالفئة 

 

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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -احمد صبحى ابراهيم قاسم وشركائة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع حجازي متفرع من ش القوللي الحي البحري شبين الكوم مدينه شبين الكوم  ٢٠
  المنوفيه

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣لفئه جميع المنتجات الواردة با - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432314  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - ٣الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432316  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432319  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يزةالج -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - ٣الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
الحرفين 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432320  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432325  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432327  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش مصدق  ١٠٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات العطور والبخور بالفئة  - 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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432400  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمد زكي علي مبارز  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -طوابق  - الثالثين  -ش كعبيش الجديد   ٦١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432526  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زد دي ، المملكة المتحدة ٤  ٦٣انجلترا سي اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

تعمل في غسل وكي المالبس؛ منظفات؛ مستحضرات ومواد أخرى تس - ٣الفئة 
مستحضرات تكييف لألقمشة؛ مستحضرات تبييض؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط؛ مستحضرات ألغراض غسل الصحون؛ مستحضرات إستحمام و دش وتتضمن 
رغوة اإلستحمام و جيل اإلستحمام؛ العطور و الزيوت العطرية؛ مستحضرات تجميل؛ 

لشخصي؛ زيوت وكريمات وغَُّسوالت (لوشن) مزيالت روائح كريهة لإلستخدام ا
للبشرة؛ مستحضرات للعناية بالبشرة؛ مستحضرات إزالة الشعر؛ مستحضرات 

إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس ومستحضرات الوقاية من الشمس؛ فازلين ألغراض 
التجميل؛ مستحضرات للعناية بالشفاه؛ غزل قطني وأعواد قطن ألغراض التجميل؛ 

ضرات التجميل؛ مناديل مبللة مشربة بغَُّسوالت (لوشن) التجميل؛ وسادات مستح
ضمادات منظفة أو مناديل أو مناديل مبللة مرطبة او مشربة مسبقًا؛ أقنعة تجميلية، 

كريمات للوجه؛ مستحضرات للعناية بالشعر وفروة الرأس؛ الشامبو والبلسم؛ منظفات 
  ٣ة بالفم. بالفئة أسنان؛ غسوالت فم غير عالجية؛ مستحضرات للعناي
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432642  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432753  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ذى بروكتير اند جامبل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٤٥٢٠٢والية اوهايو  -بل بالزا سينسيناتي اند جام

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

الصابون؛ العطور؛ الزيوت العطرية ؛ مستحضرات التجميل؛ غَُّسوالت  - ٣الفئة 
(لوشن) للشعر؛ منظفات أسنان؛ مستحضرات لتنظيف والعناية وتجميل الجلد وفروة 

مستحضرات لتصفيف الشعر؛ مستحضرات للتلوين الخفيف للشعر  الرأس والشعر؛
  ولتبيض ولصباغة وتلوين الشعر

 

١٧٢٦٨٠االشتراطات        :      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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432992  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش. توصيه -علي محمد علي الوصيف وشركاه  سامح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -شربين بشارع المعهد الديني بملك / علي محمد علي الواصف 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

معجون اسنان  - صابون  -منظفات صناعية  -العطور  -مستحضرات التجميل  - ٣الفئة 
  ٣و جميع منتجات الفئة 

 

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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433265  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -سما ممدوح احمد مهنى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الهرم  - حي طريق المريوطيه السيا ٦٧

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تجميل ، مستحضرات العناية بالبشرة ، مستحضرات العناية   - ٣الفئة 
بالجسم ، مستحضرات العناية بالشعر ، مستحضرات العناية باالظافر ، كريمات 

عجون أسنان ومساحيق إزالة الشعر ، عطور ، شامبو ، بلسم ، صابون ، شاور جيل ، م
، كريمات وسيرم وزيوت ومساحيق ومستحضرات للعناية بالجسم والبشرة والشعر 

  ) ٣واالظافر ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -بو العال احمد عباس محمد ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش مسعود من شارع الدراسات بملك/ عباس محمد ابو العال مركز ومدينة  ١٢
  المنصورة الدقهلية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - ى االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص عل -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433646  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش مساهمة  - شركة العالمية جروب لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية ش م م 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - ٣٤عمارة   -  ١٨قطعة رقم  -منتجع النخيل 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

االعمال التجارية واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال أالت  - ٣الفئة 
غسيل االدوات المنزلية ومستحضرات غسيل المالبس والكي وأالت ومستحضرات 

  دون غيرها ٣ومستحضرات الزالة فضالت الطعام الواردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433652  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -صيانة والتوكيالت التجارية ش م م  شركة العالمية جروب لالستيراد وال
  مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - ٣٤عمارة   -  ١٨قطعة رقم  -منتجع النخيل 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

جال أالت االعمال التجارية واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في م - ٣الفئة 
ومستحضرات غسيل المالبس والكي وأالت ومستحضرات غسيل االدوات المنزلية 

  دون غيرها ٣ومستحضرات الزالة فضالت الطعام الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433654  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش مساهمة  - شركة العالمية جروب لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية ش م م 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - ٣٤عمارة   -  ١٨قطعة رقم  -منتجع النخيل 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

أالت ومستحضرات غسيل المالبس والكي وأالت ومستحضرات غسيل  - ٣الفئة 
  دون غيرها ٣االدوات المنزلية ومستحضرات الزالة فضالت الطعام الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433658  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش مساهمة  - شركة العالمية جروب لالستيراد والصيانة والتوكيالت التجارية ش م م 
  مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اول طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - ٣٤عمارة   -  ١٨قطعة رقم  -منتجع النخيل 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

االعمال التجارية واالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية في مجال أالت  - ٣ الفئة
ومستحضرات غسيل المالبس والكي وأالت ومستحضرات غسيل االدوات المنزلية 

  دون غيرها ٣ومستحضرات الزالة فضالت الطعام الواردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0433723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -محمد بخيت عبد العظيم نصير وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قسم العامرية  -الدور الرابع  ٦شقة  ١العامرية اول عمارة موقف القاهرة العقار رقم 
  يةاالسكندر

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -منصور بخيت منصور سعد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -بوالق الدكرور   -ترعة عبد العال  -ش الملكة   ١٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433918  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -منصور بخيت منصور سعد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - بوالق الدكرور  -ترعة عبد العال  -ش الملكة  ١٥

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٣العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434178  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : مةالــــــات العـــفئ
  

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

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434222  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة جى بى لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - نيل ش قصر ال ٥١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435728  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0436414  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة- تامر رجب وشركاه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٣جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٣ئة الف
 

---------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422131  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -اسالم راضى سعد  ابو حمود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - كرداسة  -ناهيا  -المريوطيه  -شارع السلخانه 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع منتجات الفئة رقم  - ٤الفئة 
 

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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432484  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - خالد محمد محمود احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -ش دمشق  ٢٦

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٤الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة أمريكية -اكسون موبيل كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ٧٥٠٣٩-٢٢٩٨وليفارد، ايرفينج، تكساس الس كوليناس ب ٥٩٥٩
  األمريكية

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٤زيوت المحرك الواردة بالفئة  - ٤الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة على حدة - ٢٤٢١٤٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0332629  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اورنوبرو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٣٢٨٠١فلوريدا  -، اورالندو ١٤٠٠ساوث اورانج افينيو ، سويت ١٢١
  المتحدة االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  الخاصة باالسنان ٥مستحضرات طبيه بالفئة  - ٥ئة الف
 

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

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388353  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ونال جى ام بى اتشبوهرنجر انيجلهيم انترناش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انيجلهيم المانيا ٥٥٢١٨

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المستحضرات الصيدالنيه فئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
وغيرها ١١١٧١٦٤
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411397  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه اماراتيه قائمه ومنظمه طبقا لقوانين المنطقه الحره -شيلد ميدل ايست ش م ح 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المتحدهاالمارات العربيه  -دبى -جبل على  -  ٣٠٩٠٤بلوت نمبر اس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

 -المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية  - غسول اليدين المضاد للبكتريا  - ٥الفئة 
 –المنظفات لألغراض الطبية  -المستحضرات الكيميائية لألغراض الصيدالنية 

 مبيدات –مطهرات لغايات صحية  –مطهرات كيميائية لتنظيف الجروح  –المطهرات 
  ).٠٥مبيدات للجراثيم والواردة بالفئة ( –فطريات 

 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412134  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مسئوليه محدوده شركه ذات -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش.ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - مدينه العاشر من رمضان  -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  - ١٨مكتب 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات صحيه وجميع منتجات الفئه  -مستحضرات صيدالنيه  - ٥الفئة 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413465  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -يحي حسانين حسانين المتولي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -لك / حسانين حسانين المتولى مركز ومدينه المنصوره كفر طناح بم

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية وبيطرية بكل انواعها ومستحضرات طبية ومبيدات  - ٥الفئة 
  ٥الحشرات االعشاب الدوائية بالفئة 

 

وضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الم -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416537  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة - ابفي بايوتيكنولوجي ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دابيرمو ١١تشيرش ستريت هاميلتون بيرمودا اتش ام  ٢كالريندون هاوس 
  
  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥المستحضرات الصيدالنية الوارده 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  ٨٣

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائيه فقط بالفئة   - ٥الفئة 
 

الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجمنح  -االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - حسام ابراهيم ابراهيم ابو طالب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية - مركز المحلة الكبرى  -براهيم السيد ابو طالب العثمانية بملك/ ابراهيم ا

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423291  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة تاج فارما لالدوية  والكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور السابع م نصر القاهرة ٧٨شقة  ٣ابراج السراج مول مدخل 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424169  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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 
مثل القرحة الركودية وقرح الضغط والقرحة السكرية والتمزقات والسحجات وتشققات 

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

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

  ٥مكمالت الحمية الغذائية والمكمالت الغذائية. بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -على حدى وفى الوضع العادى  silverالتنازل عن  -:            االشتراطات  
٤٢٤١٦٧العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424307  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  قا لقوانين دولة المانياشركة اتحاد أوروبي تأسست وقائمة طب -بيونتيك اس اي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ألمانيا -ماينز  ٥٥١٣١ ١٢أن دير جولدجروبي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٥لقاحات لالستخدام البشري الواردة في الفئة رقم  - ٥الفئة 
 

١٥٤٤٨٦٢مة رقم العالمة مرتبطة مع العال -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424308  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اتحاد أوروبي تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا -بيونتيك اس اي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نز ألمانياماي ٥٥١٣١ ١٢أن دير جولدجروبي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٥لقاحات لالستخدام البشري الواردة في الفئة  - ٥الفئة 
 

١٥٤٤٨٣٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424309  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اتحاد أوروبي تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا -بيونتيك اس اي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ألمانيا -ماينز  ٥٥١٣١ ١٢أن دير جولدجروبي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٥ي الفئة رقم لقاحات لالستخدام البشري الواردة ف - ٥الفئة 
 

١٥٤٤١٦٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424342  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  انين دولة المانياشركة تأسست وقائمة طبقا لقو -بيوتيست ايه جي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  درييش ، المانيا ٦٣٣٠٣،  ٥الندستينير ستر. 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية، والمستحضرات الطبية والبيطرية؛ منتجات الدم،  - ٥الفئة 
ما؛ مستحضرات ومستحضرات المصل؛ بدائل الدم، وبديل بالزما الدم وموسعات البالز

المصل؛ بروتينات المصل والمحاليل التي تحتوي عليها؛ البروتينات والمستحضرات 
البروتينية المصنوعة من دم اإلنسان، أو بالزما الدم أو مصل الدم؛ الزالل البشري، 

، العامل IX، العامل VIII، العامل VIIعوامل التخثر ومثبطات التخثر، خاصة العامل 
Xعامل فون ويلبراند؛ مستحضرات الجلوبيولين المناعي، ، الفيبرينوجين ،

الجلوبيولينات المناعية والجلوبيولينات المناعية الفائقة؛ البروتينات الناتجة عن عودة 
االرتباط الجيني، وخاصة عوامل التخثر واألجسام المضادة أحادية النسيلة؛ المنتجات 

والطب المكثف، وطب الزرع، وعلم الصيدالنية ألمراض الدم، والمناعة، واألعصاب، 
األورام، للتأثير على أمراض الدم في الجهاز المناعي وأمراض األورام؛ المنتجات 

الصيدالنية للوقاية من األمراض الفيروسية وعالجها، لعالج أمراض الجهاز المناعي، 
لة لعالج أمراض المناعة الذاتية وأمراض األورام؛ مخمدات المناعة، والعوامل المعد

للمناعة، والمضادة لاللتهابات، والمضادة للحساسية، والمضادة للحساسية المنخفضة 
  .٠٥وإزالة السموم أو األدوية المعادلة للسموم الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ديزر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - ٥الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

93 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0427115  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه -ديزرت جولد لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -طريق النصر  -عمارات رامو  ١٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427456  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية -جينزيم كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية٠٢١٤٢تريت، كامبريدج, ام ايه بيني س ٥٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض القلبية الوعائية وأمراض  - ٥الفئة 
الجهاز العصبي المركزي؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة السرطان، الجلطة، 

حضرات الصيدالنية لعالج اضطرابات الدم النادرة، وأمراض الجهاز التنفسي؛ المست
المستحضرات الصيدالنية لمنع وعالج األمراض المعدية، تحديدا: ، العدوى الفيروسية 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥والبكتيرية الوارده بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة تريد فيجين للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقطم -الهضبة العليا   -منطقة (س)   - ) ١٠بلوك ( ٧٠٩٨قطعه 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

شتراطات        :      التنازل عن البيان التجارىاال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427982  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المقطم  -الهضبة العليا   -) منطقة (س) ١٠بلوك ( ٧٠٨٩) بالقطعه رقم ٧شقة (
  القاهرة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427983  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المقطم  -الهضبة العليا   -) منطقة (س) ١٠بلوك ( ٧٠٨٩) بالقطعه رقم ٧شقة(
  القاهرة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

على حدى Bestالتنازل عن مقطع بيست  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -الغذائية  التوناهيلث لالدوية  والمكمالت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسيم جمعية شمال سيناء شارع الخمسين زهراء  ٥٢الدور الثانى عمارة   ٤شقة رقم 
  المعادى القاهرة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

٣٨٥٩٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -شركة العامرية للصناعات الدوائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية - القاهرة الصحراوي  طريق االسكندرية ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة الفئة   - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صريهشركة مساهمة م -شركة العامرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -العامرية  - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة بالفئة   - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0428955  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -أمازون للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -اول المنصورة  -من ش جيهان  -ش عبد الشافى  ١٧

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428960  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -لدوائية ومستحضرات التجميل أمازون للصناعات ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -اول المنصورة  -من ش جيهان  -ش عبد الشافى  ١٧

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص عل -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429024  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - سليمان سعيد سليمان عبد اللة االقرع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ك/ سعيد مصطفى عرفه قبوض الغربيهيزلزى خلف محطة المياه بمل ٢٣بسيون ش 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429983  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -نسمه حسين يونس يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عرابي من شارع مصنع البالستيك بملك/ احمد عبد العليم السعدني مركز كوم 
  حماده البحيره

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

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

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429993  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش امريكية متحدة -ريجينيرون فارماسوتيكالز انك  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه -  ١٠٥٩١اولد سو ميل ريفير رود تاريتاون نيويورك  ٧٧٧

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات صيدالنيه فئة  - ٥الفئة 
 

------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

106 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430094  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ماريو مينا وديد رياض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رةالقاه -مدينة نصر   -تقسيم اسماء فهمى   ٤

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 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 ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430432  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة امريكية مؤسسة بموجب قوانين والية ديالوير- ذى كلوروكس كومبانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالواليات المتحدة االمريكية ٩٤٦١٢كاليفورنيا -أوكالند -برودواى ١٢٢١

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

روائح ليست المطهرات، مبيدات الجراثيم، معطرات الجو ومزيالت ال - ٥الفئة 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٥لالستعمال الشخصي الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431233  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة امريكيةشر -أراي بيوفارما انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية٨٠٣٠١والنات ستريت بولدير، سي او  ٣٢٠٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مضادات العدوى؛ مضادات االلتهاب؛ مواد صيدالنية مضادة للبكتريا؛  - ٥الفئة 
ت فيروسات؛ مواد المضادات الحيوية؛ مستحضرات مضادة الفطريات؛ مضادا

صيدالنية وعائية قلبية؛ مستحضرات صيدالنية جلدية؛ مستحضرات دوائية قابلة 
لالستنشاق لمعالجة األمراض واالضطرابات التنفسية؛ مستحضرات صيدالنية تؤثر في 

الجهاز العصبي المركزي؛ المستحضرات الصيدالنية والمواد المستخدمة في عالج 
تحضرات الصيدالنية للعالج والوقاية من أمراض أمراض الجهاز الهضمي؛ المس

واضطرابات جهاز المناعة الذاتية، وجهاز األيض، نظام الغدد الصماء، الجهاز 
العضلي والهيكل العظمي والجهاز البولي التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية 

المستخدمة في أمراض الدم وزرع األنسجة واألعضاء؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة 
أمراض وحاالت العين؛ مستحضرات صيدالنية لمعالجة اضطرابات عمل القلب؛ 

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجهاز المناعي؛ المستحضرات 
الصيدالنية لمعالجة أمراض الكلى؛ مستحضرات صيدالنية لعالج السكري؛ 

صيدالنية لعالج  المستحضرات الصيدالنية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم؛ مستحضرات
االضطرابات الجلدية؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم في عالج األمراض الجلدية؛ 

مستحضرات صيدالنية تستخدم في عالج األمراض البولية؛ منتجات صيدالنية 
لالستخدامات العينية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من السرطان واألورام؛ 

أمراض العظام؛ منتجات صيدالنية لعالج األمراض منتجات صيدالنية لمعالجة 
التنفسية؛ منتجات صيدالنية لعالج األمراض التنفسية والربو. الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

  ) دون غيرهـــــــــــــا٥(
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431281  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/29  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اليونان -ميجا ديسبو سابليز اس. ايه. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليونان -اهارنس  ٧٨١٣٦ديكيلياس ستريت ،  ١٤٨

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

بيدات حيوية؛ مناديل مشربة بمواد مطهرة ومستحضرات مضادة للبكتيريا؛ م - ٥الفئة 
مناديل مشربة بمواد معقمة؛ منظفات معقمة؛ مواد معقمة ومطهرات الواردة في الفئة 

٠٥.  
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة فارما ايمدج لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - الدور السادس فوق االرضي  -ى تقسيم اسماء فهمي  ٤عمارة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -  االشتراطات        :    
وغيرها ٣٣٩٣٥٥مع 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431507  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة فارما ايمدج لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - الدور السادس فوق االرضي  -ى تقسيم اسماء فهمي  ٤عمارة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة 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 لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0431822  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قاهرة  , ال -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  -  ٤٩أ والقطعة رقم ٤٧القطعة رقم 
  القاهرة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431824  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمة مصريةشر -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الثالثة  - ٤٩أ والقطعة رقم  ٤٧القطعة رقم 

  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 ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432527  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زد دي ، المملكة المتحدة ٤  ٦٢سي اتش  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

خصية؛ مستحضرات مطهرات؛ مطهرات ألغراض صحية و صحية ش - ٥الفئة 
مضادة للجراثيم لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات مضادة للجراثيم لالستخدام 

المنزلي؛ مستحضرات الزينة معالجة ومطهرة؛ مستحضرات عالج البشرة والشعر؛ 
مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات؛ مبيدات جراثيم؛ 

مبيدات طحالب؛ مبيدات حشرات؛ مزيالت الروائح مبيدات بكتيريا؛ مبيدات طفيليات؛ 
الكريهة بخالف ما هو لالستخدام الشخصي؛ مستحضرات إلنعاش الجو؛ طاردات 

  ٥حشرات. 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432557  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عبود عبد العزيز محمد سعيد عبد الم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -من ش المنشيه  -ش صباح السيد  - ٢محل بالعقار رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432599  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -بازل  ٤٠٠٢

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

لعالج متالزمة جفاف العين الواردة  -مستحضرات صيدالنية  -قطرات العين  - ٥الفئة 
  ٥بالفئة رقم 

 

١٥٢٩٠١٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سى ’ جونيس جلوبال هولدينجز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -٣٢٧٤٦فلوريدا ’ اليك مارى ’ انترناشيونال باركواى  ٧٠١
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد و اغذية  -مستحضرات صحيه لغايات طبيه -مستحضرات صيدالنيه  - ٥الفئة 
مكمالت للحميه  -لطبي او البيطري و اغذية اللرضع و االطفال حميه معده لالستعمال ا

مواد حشو االسنان و شمع طب  -لصقات و مواد ضماد  -الغذائية لالنسان و الحيوان 
مبيدات  -مستحضرات لالبادة الحشرات و الحيوانات الضاره  -مطهرات  -االسنان 

  ٥فطريات و مبيدات اعشاب بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432614  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ال ال سى ’ جونيس جلوبال هولدينجز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -٣٢٧٤٦لوريدا ف’ اليك مارى ’ انترناشيونال باركواى  ٧٠١
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد و اغذية  -مستحضرات صحيه لغايات طبيه -مستحضرات صيدالنيه  - ٥الفئة 
مكمالت للحميه  -حميه معده لالستعمال الطبي او البيطري و اغذية اللرضع و االطفال 

مواد حشو االسنان و شمع طب  -مواد ضماد لصقات و  -الغذائية لالنسان و الحيوان 
مبيدات  -مستحضرات لالبادة الحشرات و الحيوانات الضاره  -مطهرات  -االسنان 

  ٥فطريات و مبيدات اعشاف بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432993  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش. توصيه -سامح علي محمد علي الوصيف وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -شربين بشارع المعهد الديني بملك / علي محمد علي الواصف 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات و جميع منتجات  -ادوية بيطرية  -غذائية  مكمالت - ادوية  -مطهرات  - ٥الفئة 
  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432994  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش. توصيه -سامح علي محمد علي الوصيف وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -شربين بشارع المعهد الديني بملك / علي محمد علي الواصف 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات و جميع منتجات  -ادوية بيطرية  -مكمالت غذائية  - ادوية  -مطهرات  - ٥الفئة 
  ٥الفئة 

 

لواناالشتراطات        :      منح حق خاص على اال
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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 جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432995  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش. توصيه -سامح علي محمد علي الوصيف وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -شربين بشارع المعهد الديني بملك / علي محمد علي الواصف 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات و جميع منتجات  -ادوية بيطرية  -مكمالت غذائية  - ادوية  -مطهرات  - ٥الفئة 
  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة محمد مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكه اسالم مدحت عبد الفتاح المغربل 
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور االرضى  -ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة  -تقسيم المعلمين  ٢٤٨
  الشرقية -ازيق اول الزق - بملك سوسن عبد العال محمد ابراهيم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

كال  S Zالتنازل عن الحروف اس زد -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
على حدى
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433163  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤلية محدودة  -جوانجتشو سوندا إنترناشونال ترايدنج كو ال تي دي 
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دول الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -تيانهي ديستركت  -تيانهي نورث روود  ٢٣٣رقم  -سيتيك بالزا  - ٤٦٠٦روم 
  الصين -جوانجدونغ بروفينس  -نجتشو سيتي جوا

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات أطعمة لتحسين الحالة الصحية ألغراض عالجية أو طبية؛  - ٥الفئة 
مكمالت غذائية لغايات طبية؛ أغذية للرضع واألطفال؛ مطهرات كيميائية لتنظيف 

ويل صحية؛ فوط صحية؛ سدادات الجروح؛ شامبوهات عالجية للحيوانات األليفة؛ سرا
  ٥قطنية للحيض؛ حفاضات لألطفال؛ سراويل حفاضات لألطفال بالفئة 

 

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433415  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -د/ضاحى محمد مصطفى محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قرية دهروط -مركز مغاغة  -محافظة المنيا 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433486  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الفي جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش النقراشي الدور الثاني علوي اول الزقازيق الشرقية - ١٠٨

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الوارد بالفئة المكمالت الغذائية  - 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 ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الفي جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نقراشي الدور الثاني علوي اول الزقازيق الشرقيةش ال - ١٠٨

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الوارد بالفئة  - ٥الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433491  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -احمد عباس محمد ابو العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز  -بملك / عباس محمد ابو العال  -من شارع الدراسات   -شارع مسعود   ١٢
  الدقهليه , الدقهليه -ومدينه المنصورة  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433724  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مد بخيت عبد العظيم نصير وشركاه مح

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قسم العامرية  -الدور الرابع  ٦شقة  ١العامرية اول عمارة موقف القاهرة العقار رقم 
  االسكندرية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

 ٥اصة الواردة بالفئة المستحضرات الطبية والصيدالنية واالدوية واالغذية الخ - ٥الفئة 
  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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433977  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تأسست طبقا لقوانين دولة المانيا -بيونتيك اس اي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انياماينز ألم ٥٥١٣١ ١٢أن دير جولدجروبي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥لقاحات لالستخدام البشرى الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433978  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة المانيا -اي  بيونتيك اس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ماينز ألمانيا ٥٥١٣١ ١٢أن دير جولدجروبي 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥لقاحات لالستخدام البشرى الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

منح الطالب حق  - موضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان ال -االشتراطات        :      
اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433981  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اردنيه ذات مسئولية محدودة -شركة نقل اخوان ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن -  ١١١١٨عمان  - ١٥٤ص ب 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

قطن ماص, مستحضرات عالج حب الشباب، كحول الغراض صيدالنية،  - ٥الفئة 
غسول لليدين مضاد للبكتريا، معقمات لليدين، صابون مضاد للبكتريا، مستحضرات 
مضادة للطفيليات، قطن معقم، معقمات، حفاضات أطفال، مناديل أطفال، حفاضات 

فال، مناديل سراويل لالطفال، مستحضرات االستحمام لغايات طبية، سراويل لالط
ضمادات الرضاعة الطبيعية, مزيالت عرق (بخالف البشر والحيوانات) ، مزيالت 

عرق للمالبس والمنسوجات، صابون معقم، معقمات، معقمات الغراض صحية، 
(لوشن) معقمات مراحيض كيميائية، غسوالت (لوشن) الغراض صيدالنية ،غسوالت 

لبعد الحالقة، غسوالت طبية (لوشن) لبعد الحالقة، غسوالت(لوشن) طبية، شامبو طبي، 
صابون طبي، مستحضرات تجميل طبية، فوط صحية، مناديل صحية، فوط صحية و 

  ٥كل هذه المنتجات واردة بالفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433984  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة مؤسسة وخاضعة لقوانين واليه ديالوير -انك  -راكوتين ميديكال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤٤٠٢ا كاليفورني -سان ماتيو   -  ٤٠٠سويت  -كونكار درايف  ٩٠٠
  المتحده االمريكيه

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنيه لعالج السرطان والوقايه منه وكل هذة المنتجات  - ٥الفئة 
  ٥واردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  , الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -١٥شقثة  -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435432  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411740  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -ي دي تيانجين جالكسي فال كو ال ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طونستركشن سيكس برنش روود  باليتاى اندسترى اريا جيننان ديستركت  ٤نمبر 
  تيانجين الصين

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

صمامات معدنيه ما عدا اجزاء االالت مصائد صمامات معدنيه لهواء النجارى  - ٦الفئة 
  ٦عدنيه لمواسير الماء ممواد انبوبية معدنيه وجميع هذه المنتجات بالفئة صمامات م

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413124  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة توصية بسيط  -محمد احمد محمد وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٣٨٣منطقة أبو سنة ق/  -الطريق البطئ  -قليوب 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع أنواع المعادن الواردة بالفئة رقم  - ٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0417498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -الدسوقى طه محمد غراب وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط -دمياط الجديده  -المنطقة الصناعيه االولى  -بلوك / م   - ٣القطعه رقم 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424574  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -صناعة الشمس الذهبية لل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -حلوان   -مايو  ١٥ -منطقة الخدمات المركزية  ٧٦قطعة رقم 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

ة النماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضح -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429292  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -الشمس الذهبية للصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اهرةالق -حلوان   -مايو  ١٥ -منطقة الخدمات المركزية  ٧٦قطعة رقم 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦منتجات الفئة  - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431864  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -وكيالت التجارية خط المطابخ الدولية للت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٦الفئة 
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431869  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جات الواردة بالفئة رقم المنت - ٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432137  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صينى -فرد  -ويو زيندونج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهوريه الصين الشعبيه

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

اسير من المعادن اكسسوارات بناء مسامير مفصالت اكسسوارات موبيليا مو - ٦الفئة 
  ٦ترابيس اقفال كوالين مقابض ابواب اكسسوارات شبابيك الوارده بالفئه 

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412387  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  - ١٨مكتب 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الواردة بالفئه  جميع - ٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

145 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413554  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة  -ويما اجريكلتشر ماشينيرى كو .، ال تى دى. 
  وقائمة وفقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين - لواهوانج اندستريال بارك اريا بى ، جيانغ جين ، تشونغتشينغ 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

محركات ديزل بخالف المستخدمة فى المركبات البرية ، الدينامو ، مولدات  - ٧الفئة 
الت الضغط الكهرباء ، المحركات النفاثة بخالف المستخدمة فى المركبات البرية ، غسا

العالى ، االت الحراثة لالغراض الزراعية ، االت الحراثة لالغراض الزراعية ، 
المضخات (اجزاء االالت او مكائن او محركات) ، محركات االحتراق الداخلى لتوليد 

الطاقة ، بخالف المستخدمة فى المركبات البرية ، االالت الزراعية ، محركات البنزين 
المركبات البرية ، عدد تحمل باليد بخالف التى تدار يدويا ، بخالف المستخدمة فى 

مقصات كهربائية ، منشأت تصريف الغبار الغراض التنظيف ، جرافات ثلج ، االت 
  ٧ازالة االعشاب بالفئة 

 

١١٦٤٠٤٨العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429530  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -عوض مسعد عوض وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  ٣٥

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ادون غيره ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

وغيرها ٢٣١٤٣٥العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431865  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧الغساالت الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431870  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  ش مساهمة -خط المطابخ الدولية للتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندرية - قسم سيدي جابر  -تعاونيات سموحة  ٣شقة  ٥٤عمارة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧الغساالت الواردة بالفئة - ٧الفئة 
 

-------- االشتراطات        :      
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432706  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مجدى رمضان محمد خالف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مدينة السادات  -محور المنطقة الصناعية السابعة  - ١٨قطعة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

مضخات (االت) ومضخات (طلمبات) المياة ومستلزماتها الواردة بهذة الفئة  - ٧الفئة 
ومضخات طرد مركزى ومضخات تفريغ (االت) ومضخات يدوية وحفارات 

ومرشحات (فالتر) (اجزاء االت او مكائن) واالت نقر او حفر ومنظمات ضغط (اجزاء 
  ٧) جميعها واجزائها وقطع غيارها الواردة الفئة االت) وصمامات ضغط (اجزاء االت

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

150 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432810  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ل الكفراوى محمد اسماعيل محمد اسماعي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  الشرقيه -مركز الزقازيق 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧الغساالت الواردة الفئة  - ٧الفئة 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432813  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك/محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوي  - القنايات  - ش مصطفى كامل ٣٤
  الشرقيه -مركز الزقازيق 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧الغساالت الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433924  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سوفيب فابريكانت دي فلتروزال تي دي اية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  ٩٠٤-٠٧١٨٣جارديم كومبيكا  ٨٬٢١٣كيه ام  -اس/ان  -دوترا   -بريس  -رود 
  البرازيل  -اس / بيه   -غوارولهوز 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

فالتر  -فالتر زيوت  -مرشحات (فالتر) ( اجزاء االت او مكائن) فالتر وقود  - ٧الفئة 
  ٧هواء للمحركات وللمكائن 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433926  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ت دي فلتروزال تي دي ايةسوفيب فابريكان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩٠٤-٠٧١٨٣جارديم كومبيكا  ٨٬٢١٣رود.  بريس. دوترا.  اس/ان. كيه ام 
  البرازيل -غوارولهوز / اس بيه 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

مرشحات ( فالتر)( اجزاء االت او مكائن) ، فالتر وقود ، فالتر زيوت ،  - ٧الفئة 
  ٧التر هواء للمحركات وللمكائن بالفئة ف

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣١١٩٤٨مع العالمة رقم 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433927  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  سوفيب فابريكانت دي فلتروز ال تي دي اية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  ٩٠٤ -٠٧١٨٣جارديم كومبيكا  - ٨٬٢١٣دوترا  اس/ان  كيه ام  -بريس  -رود  
  البرازيل  -اس بيه   -غوارولهوز 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

فالتر  -فالتر زيوت  -مكائن) فالتر وقود مرشحات (فالتر) ( اجزاء االت او  - ٧الفئة 
  ٧هواء للمحركات وللمكائن الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
وغيرها ٣١١٩٤٨العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435730  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/02/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧ه جميع المنتجات الواردة بالفئ - 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412388  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -ة العاشر من رمضان مدين -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  - ١٨مكتب 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429538  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -عوض مسعد عوض وشريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  ٣٥

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٨الفئة 
 

وغيرها ٢٦٥٨٢٨العالمة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430007  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد    -ابراهيم صبحي محمد رواش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -امبابة    -اخر شارع االقصر  -شارع الشيخ رمضان نافع   ٢

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨تجات الواردة بالفئه رقم حميع المن - ٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432243  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -ول المنتزة ا -عصافرة قبلى  - اخر شارع سيدى العراقى  

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٠٨جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0344458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/12/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

سؤولية تأسست و قائمة طبقا لقوانين شركة محدودة الم -سيكاكو الفنية جروب لميتد 
  جمهورية الصين الشعبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دى ، اغيالر استريت ، سنترال ، هونج كونج ٢-١٢ييب فونغ البناء ،  ٩٠١غرفة 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لصوت؛ الميكروفونات؛ سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ أجهزة التحكم في ا - ٩الفئة 
أجهزة استقبال، خاصة، أجهزة استقبال الصوت، أجهزة استقبال الفيديو، أجهزة استقبال 

ستيريو؛ أجهزة ارسال، خاصة، أجهزة ارسال الصوت، أجهزة ارسال البث اإلذاعي؛ 
مكبرات مخاطبة الجمهور؛ مكبرات الصوت؛ مقويات الصوت للسيارة؛ أجهزة استقبال 

ط الصوت؛ أجهزة تشغيل الشرائط الصوتية والمسجالت؛ وموالفات الراديو؛ أجهزة ضب
أجهزة التحكم في الصوت؛ مكبرات مخاطبة الجمهور وإكسسوارات األنظمة الصوتية، 
وتحديدا، حامالت الميكروفونات، حامالت السماعات، كابالت الميكروفونات، كابالت 

لصوت مع السماعات، صناديق سماعات و أجهزة تحكم بالصوت؛ أجهزة التحكم با
مقويات صوت متكاملة؛ مكبرات صوت المحمولة باليد؛ ابواق لمكبرات الصوت؛ 

سماعات، وتحديدا، سماعات الصوت ومكبرات الصوت؛ الكابالت الكهربائية؛ 
الهوائيات (آلایر)؛ محوالت الكهرباء؛ الميكروفونات المكتبية، سماعات الصوت، 

اء لتعزيز التيار الكهربي لألجهزة مكبرات الصوت، مقويات الصوت، مفاتيح الكهرب
حسب طبيعة الجهد، كابالت كهرباء، مزودات الطاقة ومكونات كل المنتجات المذكورة. 

  ٩وهذه المنتجات واردة بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364807  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد محمد عبده 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز ابو حماد الشرقية -العباسة  -كفر ابو نجم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩البطاريات الخاصه بالسيارات والموتوسيكالت فقط الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364808  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/01/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود محمد محمد عبده 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  مركز ابو حماد الشرقية -العباسة  -كفر ابو نجم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩البطاريات الخاصه بالسيارات والموتوسيكالت فقط 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389693  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -امل احمد محمد عبدهللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العطارين -ش كلية الطب محل مطل على ش صفية زغلول ١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩النظارات بالفئة  - ٩الفئة 
 

ستخدامها مجمعةتعهد مالك العالمة با -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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400883  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شينزين لونجفوشيانغ تكنولوجي كو.، ال تي دي. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ان دي روود ، فنغغهوانغ كوميونتي ،  ٢ينغيي  ، ش ٢٥٠اف ، بيلدينج بي ، نمبر.  ٣
  فويونغ استريت ، باوان ديستريكت شينزين ، قوانغدونغ ، الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

)، أجهزة راديو، USBمشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة ( - ٩الفئة 
ئي [أسالك وكبالت]، مشغالت وسائط محمولة، مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربا

سدادات أذن للغواصين، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة عرض، أجهزة 
إنذار صوتية، أدوات قياس، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية] 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٩وجميع هذة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0401954  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شينزين كوميسو ديجيتال تيكنولوجى ليمتيد. شركة ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  / اف شينلونغ تيكنولوجي بارك سونج جانج تاوون باوان ديستريكت الصين١٢اريا ايه 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مستقبالت سمعيه وبصريه ميغافونات مضخمات صوتيه اجهزه تسجيل  - ٩الفئة 
وال ترد  ٩الصوت كبائن لمكبرات الصوت سماعه وجميع هذه المنتجات الوارده بالفئه 

  ٩ضمن فئات اخري 
 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0408220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -مازن سعيد شيخو و شريكته  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -مركز المدينة  ٣٥٥ - ٢ميجا مول  -الدور الثاني 
  القاهرة -اول 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جميع انواع االقفال والكوالين الكهربائية الواردة  - اقفال الخزن الكهربائية  - ٩الفئة 
  ٩بالفئة رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0410922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردي  -جمال الدين حسن محمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك جمال الدين حسن  -ابو المنجا -الباسوسية الملغاه  -شارع الترعة  -اسوس 
  القليوبية -القناطر الخيرية 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ولية محدودةشركة ذات مسئ -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش.ذ.م.م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  - ١٨مكتب 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413871  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٠٢٥٠روكيت رود ، هاوثورن ، كاليفورنيا  ١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جارية ؛ أجهزة استقبال ومعالجة االقمار الصناعية لألغراض العلمية والت - ٩الفئة 
وإرسال الصوت والفيديو والبيانات والمعلومات عبر االتصاالت واإلشارات الالسلكية 

واألقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر ، وهي أجهزة استقبال األقمار الصناعية ووحدات 
استقبال األقمار الصناعية ومرسالت اإلشارات اإللكترونية ومعددات اإلرسال 

وصناديق فك التشفير ومعالجات البيانات والدوائر المتكاملة ؛ أجهزة وبرمجيات تشغيل 
الكمبيوتر لالستخدام في السلع المذكورة أعاله ومحطات األقمار الصناعية والمحطات 

  ٩األرضية لالقمار الصناعية. 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولئة محدوده -شينزين شينبانغالي تريدينج كو , ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - اس تي زوون, بايشيلونج فيالج , مينتشي _ لونغهوا  ١٨٨٬١, بي ال كيه , ٢٠٢
  الصين -شينزين 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

بطاريات كهربائية، بطاريات الهاتف المحمول وجميع هذة المنتجات واردة  - ٩لفئة ا
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٠٩بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419773  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -رب سيكيورتى جروب لالنظمة االمنية ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -م نصر  -مكرم عبيد  -ش الدكتور محمد عوض  ٤   ١الدور  ٢شقة 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩كاميرات مراقبة واجهزة انذار واجهزة البصمة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420704  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

 - عماد الدين بسيونى بسيونى زلوع وشركاة المصريه االفريقية للصناعات الهندسيه 
  بسيطة شركة توصية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -مركز ايتاى البارود  -جبارس بحرى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
نازل عن كل مقطع على حدىالت -باستخدامها مجمعه 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  باناسونيك كوربوريشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -  ٠٨٥٠١ - ٥٧١اوساكا  - كادوما شى  -اوزا كادوما   ١٠٠٦

  9  : المةــــــعات الـــفئ
  

اجهزة مراقبة كهربائية , مسجالت شريطية , اجهزة كهربائية لمنع السرقة ,  - ٩الفئة 
  دون غيرها ٩مسجالت فيديو , كاميرات مراقبة واجهزة تسجيل الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
 
 
 

174 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0421970  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -تشونغتشينغ جونري كوميونيكاشن تيكنولوجي كو.، ال تي دي. 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نالصي -تشونغتشينغ ’ نانان ديستركت ’ ميجيا روود ’  ٥٨نمبر ’  ١اوو

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة والهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات  - ٩الفئة 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية، 

ة والساعات الذكية برامج وبرمجيات أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة والهواتف الذكي
والنظارات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٩التلفزيون الذكية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422021  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -سانشى جابان لتجارة االدوات الكهربائية ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة-الموسكى  -   ٥محل رقم  -ميدان االوبرا  ١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مفتاح كهربائى ووش مفتاح كهربائى بكافة انواعه واشكاله واجزائه وسدادة  - ٩الفئة 
مفتاح كهربائى وبريزة بكافة انواعها وشاسيه مفتاح كهربائى وعلبة مفاتيح ولوحة 

  ٩مفاتيح بالفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
دامها على المنتجات المقدمة بطلب تعهد مالك العالمة باستخ -وغيرها  ٣٥٢٥٨٠مع العالمة رقم 

التسجيل فقط
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423300  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -نادر السيد موسى احمد وشريكتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خلف مؤسسة االهرام - لقاهرة الصحراوي  ا -طريق اسكندرية  ٢٩كيلو 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩االسالك الكهربائية الواردة بالفئة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423419  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -د افرا -ابراهيم محمد السعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه - الزقازيق  - ش تقسيم العالمين  ٣٦٢

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩محطات الطاقة الشمسيه بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0425253  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده-شينزين بكينج انترناشونال ترادينج كو ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -تريكت لونجانج ريسيدينتال ديس -نانليان كومينيتي  ٦٨زيانجين روود نمبر  ٣٠١
  الصين- شينزين  -لونجانج  ديستريكت 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

كاميرات فيديو، اجهزة تشغيل اقراص فيديو رقمية، أجهزة تلفزيون، مسجالت  - ٩الفئة 
فيديو، مكبرات صوت، عدسات مضخمة، مستقبالت سمعية وبصرية، اجهزة تشغيل 

لرأس، ميكروفونات، اسطوانات االقراص المدمجة، سماعات األذن، سماعات ا
الفونوغراف، أجهزة الراديو، اجهزة تشغيل االسطوانات، أجهزة تسجيل الصوت، 

دارات متكاملة، وسائط تخزين بيانات مغناطيسية، أجهزة نسخ الصوت، أجهزة نقل 
لة، أوساط تخزين  -الصوت، أقراص مدمجة [سمعية  بصرية]، برمجيات كمبيوتر مسج±

أقراص بصرية، حافظات للهواتف الذكية، أغلفة الهواتف الذكية، أغلفة بيانات بصرية، 
للحواسيب اللوحية، تطبيقات البرامج القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة، تطبيقات 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل، ملفات موسيقية قابلة للتنزيل، ملفات صور قابلة 
هواتف ذكية، حواسيب لوحية، كاميرات للتنزيل، مفكرة في شكل كمبيوتر صغير، ال

وال ترد  ٩[للتصوير الفوتوغرافي]، عدسات بصرية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
  ضمن فئات اخرى.

 

---------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426813  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  غوغل  ال ال سي إنك شركة ذات مسوليه محدودة طبقا لقوانين واليه ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  ٩٤٠٤٣امفيثياتر باركواى ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ١٦٠٠
  االمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

للتنزيل لتعديل المظهر وتمكين ارسال ومشاركة وتحسين البرامج القابلة  - ٩الفئة 
وفهرسة وتخزين وانشاء الصور والفيديوهات والمحتويات السمعية والبصرية، برامج 

الحاسوب لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل وارسال وتخزين ومشاركة البيانات 
  دون غيرها. ٩والمعلومات والواردة بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقية -منح حق خاص على االلوان االشتراطات        :      
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427355  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شركة مجدى جابر زكا وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -ش عبد هللا ابو السعود  ٥٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428446  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كن  -شي ، ايهايم -شو ، شيكوكوشيو  -شيموبون ، كينسي  ١٨٢

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مزود خدمة التطبيقات (ايه اس بي)؛ تحديث وصيانة برمجيات وبرامج  - ٩الفئة 
ي االتصاالت الحاسوب؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت الستخدامها ف

بعيدة المدى؛ برمجة برمجيات لمنصات المعلومات على اإلنترنت؛ توفير االستخدام 
المؤقت لتطبيقات البرمجيات القابلة للتحميل التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع 

اإللكتروني؛ توفير برمجيات غير قابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير معلومات وبيانات 
التطوير الطبي والبيطري؛ البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ تتعلق بالبحث و

المنصة كخدمة (بيه ايه ايه اس)؛ توفير االستخدام المؤقت للتطبيقات وعدد البرمجيات 
على اإلنترنت؛ تأجير برمجيات التطبيقات؛ توفير تطبيقات البرمجيات عبر شبكات 

بر مزود خدمة التطبيق؛ برمجة االتصاالت بعيدة المدى؛ توفير برمجيات الحاسوب ع
برمجيات الحاسوب عبر مزود خدمة التطبيق؛ الحوسبة السحابية؛ توفير البرمجيات 

على اإلنترنت غير القابلة للتحميل لالستخدام في االتصاالت؛ توفير االستعمال المؤقت 
للبرمجيات على اإلنترنت غير القابلة للتحميل ؛ خدمات برمجة الحاسوب؛ تحديث 

جيات الحاسوب؛ تنزيل برمجيات الحاسوب؛ تحويل البيانات أو الوثائق من وسائط برم
مادية إلى إلكترونية؛ تحويل برامج وبيانات الحاسوب، عدا عن التحويل المادي؛ خدمات 
استضافة مواقع الحاسوب (مواقع انترنت)؛ إنشاء وصيانة المواقع على شبكة اإلنترنت 

ترونية لغايات الدعاية واإلعالن؛ تأجير الحواسيب؛ لآلخرين؛ تصميم المواقع اإللك
توفير برامج الحاسوب على شبكات البيانات؛ استضافة البيانات المحوسبة والملفات 

والتطبيقات والمعلومات؛ خدمات التصميم، لغير الغايات الدعائية؛ بحث وتطوير 
الفحص والمراقبة أو  منتجات جديدة؛ األبحاث التقنية؛ ضبط الجودة؛ المعايرة [القياس]؛

البحث بخصوص األدوية ومستحضرات التجميل أو المواد الغذائية؛ فحص المواد؛ 
النصائح التكنولوجية المتعلقة بالحواسيب والسيارات واآلالت الصناعية. الواردة بالفئة 

٤٢  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428461  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه يابانيه -شارم كوربوريشن  -يونى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان - كن  -شي ايهايم -شو شيكوكوشيو -شيموبون كينسي  ١٨٢

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات تعليمية  برمجيات التطبيقات القابلة للتنزيل؛ برمجيات التطبيقات؛ - ٩الفئة 
لألطفال؛ برمجيات التطبيقات الحاسوبية للهواتف المحمولة؛ برمجيات ألعاب الحاسوب 

لالستخدام على الهواتف المحمولة والخلوية؛ برامج ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل عبر 
اإلنترنت [برمجيات]؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب، 

قابلة للتحميل لالستخدام مع األجهزة المحمولة؛ برمجيات ألعاب الحاسوب والتطبيقات ال
القابلة للتحميل؛ تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل؛ برمجيات تعليمية؛ 

برمجيات حاسوبية تفاعلية وتطبيقات لألجهزة المحمولة؛ أدلة التدريب على شكل 
بي؛ كتيبات تدريبية على شكل إلكتروني؛ أدلة تدريبية على شكل برنامج حاسو

إلكتروني؛ كتيبات تدريبية على شكل برنامج حاسوب؛ المنشورات اإللكترونية القابلة 
للتحميل وتطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتحميل ومعدات التصوير الفوتوغرافي 

وآالت وأجهزة التصوير السينمائي وآالت وأجهزة بصرية وأجهزة اتصاالت بعيدة 
وأجهزة التعليم وبرمجيات الحاسوب المسجلة وتطبيقات برمجيات الحاسوب  المدى

القابلة للتحميل وبرامج الحاسوب القابلة للتحميل [برمجيات قابلة للتحميل] وبرمجيات 
ألعاب الحاسوب وأجهزة الحاسوب و الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب القابلة لالرتداء 

والدارات اإللكترونية واألقراص المضغوطة ذات  وبرامج ألعاب الفيديو االستهالكية
ذاكرة القراءة فقط المسجلة ببرامج لأللعاب المحمولة باليد مع الشاشات البلورية السائلة 

والرسوم المتحركة ووسائط التسجيل الرقمي ووسائط البيانات الضوئية ووسائط 
واسطوانات البيانات المغناطيسية وحامالت تسجيل الصوت وتسجيالت الفيديو 

الفونوغراف وملفات الموسيقى القابلة للتحميل وملفات الصور القابلة للتحميل 
والمنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل و أقراص الفيديو المسجلة وأشرطة الفيديو فئة 

٩  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428671  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة مجموعة مغربى لالستثمار   ش.ذ,م,م  
  وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة برج خليفة -ك عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن شرفى مل ٤٠١مكتب رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

( االشراف ) واالنقاذ والتعليم , أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو واالشارة والمراقبة 
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 

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

  .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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429531  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -وشريكه عوض مسعد عوض 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -شارع حبيب شلبى  ٣٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 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 ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429914  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين ديالوير - اي ام في كو ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٩٤٤٠٤ميترو سنتر بلفد  فوستر  سيتى  كاليفورنيا  ٩٠٠سى أو فيزا هولدينجز  انك 
  الواليات المتحده االمريكيه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

تطبيقات هاتف جوال قابلة للتنزيل للتجارة اإللكترونية؛ برامج حاسوبية  - ٩الفئة 
للتجارة اإللكترونية؛ تطبيقات هاتف جوال قابلة للتنزيل للخدمات المالية، خدمات بنكية، 
خدمات دفع الفواتير، خدمات متعلقة ببطاقات االئتمان، خدمات متعلقة ببطاقات مدينة، 

اقات ائتمانية، خدمات متعلقة ببطاقات مسبقة الدفع، معامالت البطاقة خدمات متعلقة ببط
اإللكترونية ومعامالت مدينة، تحويل أموال إلكترونيا، بطاقات ذكية وخدمات نقدية 
إلكترونية، خدمات معالجة المدفوعات، معالجة معامالت مالية وغير مالية؛ برامج 

كية، خدمات دفع الفواتير، خدمات متعلقة حاسوبية متعلقة بالخدمات المالية، خدمات بن
ببطاقات االئتمان، خدمات متعلقة ببطاقات مدينة، خدمات متعلقة ببطاقات ائتمانية، 

خدمات متعلقة ببطاقات مسبقة الدفع، معامالت البطاقة اإللكترونية ومعامالت مدينة، 
ت معالجة تحويل أموال إلكترونيا، بطاقات ذكية وخدمات نقدية إلكترونية، خدما

المدفوعات، معالجة معامالت مالية وغير مالية؛ برامج حاسوبية؛ سوفتوير تطبيق؛ 
االستجابة السريعة، بطاقات ذكية مفعل بها  QRباركود إلكتروني مخصص، كود 

RFID وNFC بطاقات مشفرة، البطاقات الحاملة للبيانات اإللكترونية، وحدات تشفير ،
قات، بطاقات إلكترونية، بطاقات ذكية، أجهزة ماسحات إلكترونية، أجهزة قراءة البطا

ضوئي؛ أجهزة حاسوب ألغراض الدفع والتجارة اإللكترونية ولتوثيق، وتشفير 
والتعرف على المعلومات مستخدمة في المعامالت المالية والمبيعات الواردة في الفئة 

٠٩  
 

-----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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0430188  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة --ماجد احمد محمد وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكيه  - ش نجيب الريحانى  ٤١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ جميع المنتجات بالفئة - ٩الفئة 
 

وغيرها ١٥٥٢٣٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430255  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ان ش السود ٣٠٤

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430430  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سي بيكير هيوز هولدينجز ال ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكية ٧٧٠٧٣تيمساس  -الداين ويستفيلد رود هوستون  ١٧٠٢١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات الحاسوب المستخدمة لجمع وإرسال ودمج البيانات وإظهارها  - ٩الفئة 
الحاسوب المستخدمة فيما يتعلق  والتحليل والتخزين في مجال النفط والغاز؛ برمجيات

بشبكة األشياء المادية واألجهزة والمركبات والمباني المزودة بإلكترونيات والبرمجيات 
وأجهزة االستشعار واالتصال بالشبكة التي تمكن كل هذه األشياء واألجهزة والمركبات 

لـــــــــــــــــوارده والمباني لجمع وتبادل البيانات والتبليغ عنها في مجال النفط والغاز. ا
  ) دون غيرهـــــــــــــا٩بالفئة (

  
 

---------- 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430468  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -حمدي سيد احمد عوض حجازي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغر بيه -مركز زفتى  -كفر الدغايده 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

ة (االشراف) واالنقاذ والتعليم ، اجهزة وادوات لوصل او فتح او واالشارة والمراقب
تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 
نسخ الصوت او الصورة حامالت بيانات مغناطيسية ، اقراص تسجيل ماكينات بيع الية 

ت تسجيل النقد ، االت حاسبة ، معدات واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد ، اال
واجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات ، اجهزة اخماد النيران ، وكافة المنتجات الواردة 

  ٩بالفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
 - وعن البيان التجارى كال على حدى وفى الوضع العادى  التنازل عن الحروف -باستخدامها مجمعة 

٤٠٣٠٦٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كاشير للمدفوعات االلكترونية 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الجيزة -القرية الذكية  -بالعقار الكائن في مبني كونكورديا  Dالمكتب رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج كمبيوتر؛ معدات معالجة البيانات؛ برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة  - ٩الفئة 
لة؛ مجموعات بيانات وبر مجيات متعلقة بمعالجة للتنزيل]؛ برمجيات كمبيوتر مسج±

طلبات االئتمان؛ مجموعات بيانات وبرمجيات متعلقة بقيمة المستهلك وجميع المنتجات 
  .٠٩الواردة بالفئة رقم 

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ليمون انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  كايمان ايسالند-  ١٢٠٥ - ١جراند كايمان كيه واى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر لتحديد المحتويات التي تم تحميلها على  - ٩الفئة 
الهواتف المحمولة و مواقع الكمبيوتر و الهواتف الذكية، برمجيات الكمبيوتر، أجزاء 

وال ترد ضمن فئات  ٩الكمبيوتر، برامج الحاسوب وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
  اخري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0431470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ليمون انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  دكايمان ايسالن -  ١٢٠٥ - ١جراند كايمان كيه واى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر لتحديد المحتويات التي تم تحميلها على  - ٩الفئة 
الهواتف المحمولة و مواقع الكمبيوتر و الهواتف الذكية، برمجيات الكمبيوتر، أجزاء 

ضمن فئات  وال ترد ٩الكمبيوتر، برامج الحاسوب وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
  اخري.

 

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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431660  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ا لقوانين الهندشركة محدودة مؤلفه طبق -اتش بي ال اليكتريك اند باور ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهند ١١٠٠٠٢  -أساف الى رود  نيودلهى  ٢٠/١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

 -عدادات خدمة منزلية  -مفاتيح كهربائية  - االسالك والكابالت الكهربائية  - ٩الفئة 
 -لوحات التوزيع  -تات الثيرموس -المحوالت الكهربائية  -اجهزة االمبير والفولتميتر 
الخاليا والوحدات  -الخاليا الشمسية  -الخاليا الشمسية  -مفاتيح التبديل الكهربائية 

مجسات تلقائية لتتبع  -صفائف االلواح الشمسية  -الرقائق الشمسية  -الكهروضوئية 
 - البطاريات الشمسية -بطاريات قابلة للشحن تعمل بالطاقة الشمسية  -الطاقة الشمسية 

منشآت لتوليد  -االجهزة الكهروضوئية  -الشواحن مجسات االلواح الشمسية االلكترونية 
  وال ترد ضمن فئات اخرى ٩الكهرباء الشمسية وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة رقم 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0431665  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة كورية - ال جى اليكترونيكس إنك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا ١٥٠ - ٧٢١جو ، سؤول ،  -دايرو ، يونجدينجبو -، يوى ١٢٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

قشط األذنين لألقنعة؛ حافظات األقنعة؛ األغطية الداخلية لألقنعة؛ واقيات  - ٩الفئة 
الوجه لألقنعة؛ قشط األقنعة؛ قشط الرقبة لألقنعة؛ أقنعة الغاز؛ أجهزة تنفس لترشيح 

الهواء؛ أقنعة الغبار؛ اقنعة واقية؛ مرشحات أقنعة التنفس (غير الطبية)؛ أقنعة مضادة 
تنفسي؛ أقنعة التنفس؛ مرشحات (فالتر) لكمامات التنفس؛ أقنعة للتلوث لحماية الجهاز ال

  ٩الغبار لحماية التنفس الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -دوت سكرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع عبد المنعم  ٢٥بالدور التاسع فوق االرضي والميزانين بالعقار  ٢٠اوحدة رقم 
  الجيزة - الدقي  -رياض  ناصية شارع عبد الحليم حسين 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة 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 - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432090  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  غوانغدونغ أوبو موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب.، ال تي دي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين -هيبين رود ، ووشا ،تشانغان ، دنغوان ، غوانغدونغ  ١٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

سالك كهربائية؛ كابالت للنواقل المتسلسلة المشتركة؛ مواد مصادر الكهرباء أ  - ٩الفئة 
الرئيسية [أسالك وكبالت]؛ إمدادات الطاقة الكهربائية؛ محوالت القدرة؛ شواحن 

للبطاريات؛ بطاريات كهربائية؛ لوحات دارات مطبوعة؛ أجهزة كمبيوتر لوحية؛ دارات 
تكاملة]؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ سماعات مطبوعة؛ دارات متكاملة؛ رقائق [دارات م

الواقع االفتراضي؛ ساعات جيب ويد ذكية؛ بطاقات دارات متكاملة [بطاقات ذكية]؛ 
سماعات رأس؛ سماعات أذن؛ سماعات أذن السلكية؛ كاميرات [للتصوير 

الفوتوغرافي]؛ كاميرات؛ أجهزة كمبيوتر دفترية؛ أجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها 
ور ذكية؛ موازين منزلية لقياس نسبة الدهون في الجسم؛ لوحات أّم (محمولة)؛ أسا

ألجهزة الكمبيوتر؛ شواحن السلكية؛ بطاريات قابلة إلعادة الشحن؛ قوابس ومآخذ 
وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية]؛ موجهات الشبكة؛ هواتف ذكية؛ رقائق 

ات بشرية وذكاء اصطناعي؛ إلكترونية؛ أجهزة تلفاز؛ آالت تعلم؛ إنسان آلي ذو مواصف
كبائن لمكبرات الصوت؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل؛ 

محطات طرفية تفاعلية مزودة بشاشة لمس؛ شاشات لمس؛ خواتم ذكية؛ نظارات ذكية 
  ٩الواردة بالفئة رقم 

 

يرهاوغ ٤٣٢٠٩٢االشتراطات        :      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 ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432170  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  امريكية -ويرلبول بروبيرتز ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٤٩٠٨٥، سانت جوزيف ، ميتشيجان  ١٠١رينايسانس درايف ، سويت  ٥٠٠
  تحدة االمريكيةالم

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات الوزن والقياس والتحكم؛ موازين الطعام؛ منظمات الحرارة  - ٩الفئة 
للطعام؛ منظمات الحرارة لألجهزة؛ موازين الحرارة لألفران والشوايات؛ برمجيات 

عد في األجهزة المنزلية الكمبيوتر والبرامج الثابتة الستخدامها في التشغيل والتحكم عن ب
وأنظمة الترفيه والتحكم المنزلي وأنظمة األمن وأجهزة االتصال؛ أدوات التحكم في 
التشغيل اآللي للمنزل المشغلة من خالل لوحة إنترنت، بما في ذلك، لوحات التحكم 

الكهربائية للتشغيل الرقمي عبر اإلنترنت والتحكم في األجهزة المنزلية وأجهزة بوابة 
تصاالت المنزلية المركزية لتسهيل دمج وسائط اتصاالت متعددة في بوابة اتصاالت اال

واحدة؛ مشغالت ناقة البيانات التسلسلية العالمية الوميضية؛ أجهزة تخزين الذاكرة 
الرقمية؛ مؤقتات أوتوماتيكية لالستخدام مع أجهزة الطهي؛ مؤقتات أوتوماتيكية 

مؤقتات كهربائية؛ موازين الحرارة للنبيذ؛ برامج لالستخدام مع صانعات المشروبات؛ 
الكمبيوتر المتعلقة بالطعام والطبخ؛ أجهزة تخزين البيانات للمعلومات المسجلة مسبقًا 

المتعلقة بالطهي أو إعداد الطعام أو معالجة الطعام أو أدوات الطهي أو األجهزة 
تحكم عن بعد ألجهزة التشغيل؛ المنزلية؛ أجهزة التحكم عن بعد (اإللكترونية) ؛ أجهزة ال

أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل السخانات ومكيفات الهواء؛ أجهزة اإلنذار؛ مؤشرات 
درجة الحرارة؛ البرمجيات لتطبيقات الكمبيوتر التي تُباع كجزء ال يتجزأ من غساالت 

المالبس، تحديدا: البرمجيات لتوفير معلومات عن البقع ومشكالت الغسيل األخرى 
قديم المساعدة التقنية الستخدام غساالت المالبس؛ برمجيات تطبيقات الكمبيوتر ولت

للهواتف المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، تحديدا: 
البرمجيات إلنشاء دورات غسيل مخصصة ولتوفير المعلومات عن البقع ومشكالت 

الستخدام غساالت المالبس؛ وبرمجيات  الغسيل األخرى ولتقديم المساعدة الفنية
تطبيقات الكمبيوتر للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، تحديدا: برمجيات 

الوصول إلى كتب الطبخ الرقمية وتخزين وصفات كتب الطبخ؛ برمجيات تطبيقات 
تي الكمبيوتر للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة/ تحديدا: البرمجيات ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 982 عدد

تستخدم في التحكم في األجهزة وصيانتها؛ برمجيات التطبيقات القابل للتنزيل لتشغيل 
األجهزة المنزلية المتصلة بالشبكة ومراقبتها وإدارتها؛ برمجيات التطبيقات القابلة 

للتنزيل للتحكم عن بعد في األجهزة المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتنزيل لجدولة 
ح أو الصيانة أو الفحص لألجهزة المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة خدمات اإلصال

للتنزيل للتواصل مع أشخاص آخرين حول المهام المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة 
للتنزيل للحصول على معلومات حول معالجة البقع وإزالة البقع؛ برمجيات التطبيقات 

الغسيل وغساالت الصحون؛ برمجيات القابلة للتنزيل لطلب وشراء مستلزمات 
التطبيقات القابلة للتنزيل للوصول إلى الوصفات ومقاطع الفيديو والمعلومات في 

مجاالت األطعمة والمشروبات والطهي؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتنزيل الختيار 
درجات الحرارة وتعيين مؤقتات األفران التباع وصفات محددة ؛ قطع غيار وتركيبات 

  ٩لجميع السلع المذكورة أعاله غير المدرجة في الفئات األخرى فئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432558  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نسيةفرد مصرى الج -محمد سعيد عبد المعبود عبد العزيز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -فيصل  -شارع صباح السيد من شارع المنشية  - ٢محل بالعقار رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

--------- االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 982 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432707  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -افراد  -مجدى رمضان محمد خالف

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية - مدينة السادات  -محور المنطقة الصناعية السابعة  - ١٨قطعة 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

االلكترونية الخاصة بطلمبات المياة ولوحات  لوحات التحكم ولوحات التحكم - ٩الفئة 
تحكم ( كهربائية ) ولوحات مفاتيح كهربائية ولوحات توزيع ( كهربائية ) ومحوالت 
كهربائية ومقومات التيار واسالك كهربائية وقاطع للتيار الكهرباى عن بعد ومفاتيح 

اصة بالمضخات كهربائية ومقاومات كهربائية ومماسك للملفات الكهربائية وجميعها خ
  ٩وبطلمبات المياة وجميع قطع غيار واجزاء طلمبات المياة الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان


