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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحده -انك  -بى جي انتيليكتشوالز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه -30276كانساس -اس .ويتشيتا .ويتشيتا  057

 1 : المةــــــعات الـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفونوغرافي  - 7الفئة 

و كذلك في الزراعة و البستنة و زراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك 

غير معالج، اسمدة، مركبات اخماد النيران، مستحضرات سقي و لحام المعادن، مواد 

ية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة، كيميائ

كيماويات للسيارات؛ محسنات وقود الديزل؛ منظفات نظام وقود الديزل؛ محسنات زيت 

 7الديزل، منظفات نظام زيت المحرك.الواردة بالفئة رقم 
 

عةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجم



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413080 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحده -انك  -بى جي انتيليكتشوالز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه -30276كانساس -اس .ويتشيتا .ويتشيتا  057

 1 : المةــــــت العاـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة و البحث العلمي و التصوير الفونوغرافي  - 7الفئة 

و كذلك في الزراعة و البستنة و زراعة الغابات، راتنج اصطناعي غير معالج، بالستيك 

غير معالج، اسمدة، مركبات اخماد النيران، مستحضرات سقي و لحام المعادن، مواد 

ميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة، كي

كيماويات للسيارات؛ مضافات البنزين؛ منظفات لنظام وقود السيارات؛ منظفات حقن 

الوقود وغرفة االحتراق؛ منظفات مداخل وصمامات الهواء؛ المضافات الكيماوية 

 7ك. الواردة بالفئة رقم لزيوت المحركات؛ منظفات نظام زيت المحر
 

االشتراطات        :      تع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423408 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد فهمى ابراهيم غراب وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -كوم حماده  -شارع عرابي بملك/ محمد حامد سعيد ابو عيانه  -72عمارة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 7الكيماويات العلمية الوارده بالفئة  -الكيماويات التشخيصيه  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -الوطنيه لالسمده والصناعات الكيماويه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينه السادات  -مسه جنوب المنطقه الصناعيه الخا -القطعه رقم بدون والقطعه رقم و 

 المنوفيه

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 7الفئة 
 

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

002022مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك حسين عبد  -شرق الطريق الصحراوي امام مدينة النوبارية  22الكليو  -النوبارية 

 البحيرة -مير الحميد محمد مركز ابو المطا

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى البحث العلمى والزراعة والبستتنة وزراعة الغابات  - 7الفئة 

واالسمدة واالضافات الكيميائية الى مبيدات الفطريات ، اضافات كيميائية الى مبيدات 

أسمدة من وجبات ‘ عةتراب للزرا‘ الحشرات ، سماد للزراعة ، مستحضرات تسميد 

مستنبتات ‘ مستحضرات حيوية ]بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية[‘ السمك

جينات بذور لإلنتاج ‘ نسيجية حيوية) بخالف المستخدمة لغايات طبية أو بيطرية(

مستحضرات ‘ شمع لتطعيم الشجر‘ مستحضرات غروية لتطعيم الشجر‘ الزراعي

كلس ‘أسمدة نيتروجينية‘ ت لتسريع نضج الفواكههرمونا‘ لتنظيم نمو النباتات

أمالح ‘تربة تأصيص‘فسفاتيدات‘فسفات ]سماد[‘خث ]سماد[‘نيتروجيني ]سماد[

 7وجميعها واردة بالفئة ‘ خبث ]سماد[‘ طحالب بحرية ]أسمدة[‘]أسمدة[
 

عن حرف التنازل  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االوان الموضحة بالصورة 

على حدى Pبى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983د عد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد شعبان مرزوق احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مساكن المطرية الكابالت ، المطرية  6شقة  7مدخل  63بلوك 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 7منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -وسيس كيميكالز كو.، ال تي دي. ووزهو ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينشينغ ثيرد روود ،  67، نمبر.  5، يونيت  2075،  2076،  2072رووم 

 ووزهو ، جوانغشي تشوانغ اوتونومس ريجون ، الصين

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي الكيماويات المستخدم - 7الفئة 

وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية غير معالجة، 

بالستيك غير معالج، أسمدة، مركبات إخماد النـيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، 

المستخدمة في الصناعة، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دبـاغة، مواد اللصق 

حمض ستريك لغايات صناعية، خالت ]اسيتات[ كيماويات، المواد الكيميائية المستخدمة 

في الصناعة والعلوم مثل اإليزوبرين ومضادات التخثر بالحبر وديهدروتيربينول، 

كحول اثيلي، غليسريدات، منظفات تستخدم في عمليات التصنيع، كيماويات صناعية، 

حراجة عدا مبيدات الفطريات والحشائش والحشرات والطفيليات، راتنجات كيماويات لل

اصطناعية غير معالجة، مضادات لألكسدة لالستخدام في صنع المستحضرات 

وال ترد ضمن  7الصيدالنية، خالت ]اسيتات[ االميل وجميع هذة المنتجات واردة بالفئه 

 فئات أخري.
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0432586 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات  -تأسست و قائمة طبقا لقوانين والية إلينوي  -فيديوجيت تيكنولوجيز انك.  

 المتحدة األمريكية.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 متحدة األمريكية.الواليات ال 37707ميتتل بوليفارد وود دالي، إلينوي  7577

 

 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

أحبار الطباعة؛ أحبار الترقيم األمني؛ األحبار ومثبتات األلوان ومواد التلوين  - 2الفئة 

واألصباغ والمذيبات المستخدمة في آالت الطباعة والتشفير والترقيم؛ خراطيش الحبر 

لالستخدام مع طابعات ضخ الحبر  وخراطيش مثبت اللون للطابعات؛ مائع إعداد طبيعي

 .2الواردة في الفئة 
 

020201االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434371 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -دي. ووزهو اوسيس كيميكالز كو.، ال تي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينشينغ ثيرد روود ،  67، نمبر.  5، يونيت  2075،  2076،  2072رووم 

 ووزهو ، جوانغشي تشوانغ اوتونومس ريجون ، الصين

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

من الصدأ ومواد حفظ  الدهانات والورنيش وطالءات اللك، مواد الوقاية - 2الفئة 

الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في 

شكل رقائق أو مسحوق إلستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين، 

معاجين ]حبر[ للطابعات، حبر للطباعة، تربنتين ]مرقق دهانات[، طالءات الخشب 

ققات للدهانات، زيوت مضادة للصدأ، صمغ الصنوبر، صمغ مصطكاوي ]دهانات[، مر

وال ترد  2]راتنج طبيعي[، راتنجات طبيعية ]خام[ وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 ضمن فئات أخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -المنطقة الصناعية ببورسعيد  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435444 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/02/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -احمد صابر محمد وشركاه  -يونايتد  -المجموعة المتحدة للزيوت والدهانات 

 توصيه بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -أ  0بقطعة رقم  27المنطقة الصناعية الثانية بلوك  -مدينة برج العرب الجديدة 

 ةاالسكندري

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

البويات بكافة انواعها و المعاجين و مواد التلميع و جميع المنتجات الواردة  - 2الفئة 

 2بالفئة رقم 
 

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

ها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدام -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0302698 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/05/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5252ص.ب  - 75ناعية رقم المنطقة الص -الشارقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0365006 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة - 5252ص.ب  - 75المنطقة الصناعية رقم  -الشارقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0400130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -دكتور زياد طة ودكتور احمد نور وشركائهم شركة دكتور احمد قريطم و

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالدور االول شقة  7عماره  -بارونز  -عمارات سموحة  -شارع البرت االول  06

 االسكندرية -قسم سيدي جابر  -772

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

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

100240مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0403151 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ة اسالم مصطفى دسوقى أحمد البارودى وشركا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر القاهرة 77ش الصحابة الكرام حي السفارات ق  77

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6العطور العود البخور وجميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0411212 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -شركة ارما للصناعات الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مصر الجديده  -ش الثوره  52

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0413091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -جورج ابتهال مساك وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدخل خوفو  -البوابه االولى  - 207قطعه رقم  -الدور االول بعد االرضى المنطقه د 

 الجيزه -الهرم  -حدائق االهرام 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0414282 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/15 

 :التسجيل البإسم ط
 

 شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين فرنسا -مونوبريكس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كليشي فرنسا 02777رو مارك بلوش  73 - 76

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض ومواد أخرى الستخدام الغسيل؛ التنظيف، التلميع،  - 6الفئة 

حضرات الكاشطة؛ الصابون؛ العطور، الزيوت األساسية، التجفيف، والمست

 .76مستحضرات التجميل، مستحضرات الشعر؛ معاجين األسنان الواردة في الفئة 
 

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

024000المة رقم العالمة مرتبطة مع الع -باستخدامها مجمعة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

19 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0414976 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -ابراهيم محمد جمعة محمد حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المحطة بجوار بقاله الحاج لطفى انشاص الرمل بلبيس شرقيه

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنظفات الصناعية الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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20 

 

 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0416047 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد   -سعيد احمد على احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  - 7محل رقم  -شارع جسر السويس  760

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

دون غيرها وكافه مستحضرات تجميل عطور  6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 

 الشعركريمات شامبو معجون حالقه معجون اسنان حنه مستحضرات ازاله 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عادل احمد جاد الكريم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العمرانية  -ش فلسطين من ش الثالثيني  5

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 وجميع منتجات الفئة 6مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421125 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية -شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية  -المدينة الصناعية الثانية  -الرياض 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛  مستحضرات للتبييض ومواد - 6الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون ، عطور، زيوت عطرية، 

مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان، لوشن)غسوالت ( )مناديل 

ورقية مشربة بغسوالت تجميلية(، مساحيق مكياج ، مسحوق الطلق للزينة ، مناديل 

 6ميلية بالفئة ورقية مشربة بغسوالت تج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421860 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -شركة ماستريد ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحدة -عجمان  -منطقة عجمان الحره 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

-----------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -نايا كوزمتكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  3 -المنطقة الصناعيه الثالثه  7/732القطعه رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات التجميل بالفئة  - 6الفئة 
 

142090العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -نايا كوزمتكس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  3 -المنطقة الصناعيه الثالثه  7/732القطعه رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6بالفئة مستحضرات التجميل  - 6الفئة 
 

وغيرها 142090العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423098 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -صالح عبد المنعم عفيفى شحاتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك/ صالح عبد المنعم عفيفى   -خ الزمام  22منطقة الشروق الصناعية حوض  2

 القليوبية -مركز الخانكة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

زيت الشعر وشامبو وبلسم وماسك وحمام كريم وشاور الكريمات بجميع  - 6الفئة 

 6انواعها وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

وغيرها 002020مع العالمة رقم 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423928 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد عالء الدين طه زكى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي   -احمد رشاد   -شارع حسين   0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ايهاب فارس دانيال كامل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه بملك عمر عشري محمود -ش عبد المعطي ابراهيم  76الخصوص 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات تجميل الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

على حدى وفى الوضع العادى COSMETICSالتنازل عن كلمة كوزمتكس  -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425333 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  05

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه رقم  - 6الفئة 
 

020010االشتراطات        :      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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

م عنها طلب رقم قد

 : 
 

    0425343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  05

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6ارده بالفئه جميع المنتجات الو  - 6الفئة 
 

020010االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425350 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -ع االزهر شار 05

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئه  - 6الفئة 
 

020010االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :تسجيلال إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -احمد كمال رمضان حامد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدهار بجوار بيع المصنوعات ملك / القوات المسلحه الغردقه البحر االحمر

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 

 

 

33 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426749 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد العزيز ابراهيم عبد الغفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز كفر الزيات  -كفر الزيات  -شارع الحاج سليم  7

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -داينا كيم ايجيبت/ احمد خالد مرسي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب  الجديدة  -شرق الثانية  - 76بلوك  70و 76بلوك  6القطعتين رقم 

 االسكندرية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432145 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -داينا كيم ايجيبت/ احمد خالد مرسي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة برج العرب  الجديدة  -شرق الثانية  - 76بلوك  70و 76بلوك  6القطعتين رقم 

 االسكندرية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432321 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة المشكاة لتجارة وتوزيع العطور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -الدقى  -ش مصدق  775

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6منتجات العطور والبخور الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

دم عنها طلب رقم ق

 : 
 

    0433073 

 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 بملك/  -ديجة تقسيم المعلمين ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خ 262

 الشرقية -اول الزقازيق  -سوسن عبد العال محمد ابراهيم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع منتجات الفئة  - 6الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0433628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -بوزيارد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه نصر القاهره -ش ذكي حسن من شارع الطيران  70

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الفئه  مستحضرات تجميل - 6الفئة 
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433629 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -بوزيارد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -ش ذكي حسن من ش الطيران  70

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6مستحضرات تجميل بالفئه  - 6الفئة 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  23 -الدور السادس  - 307شقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  23 -الدور السادس  - 307شقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 بصفة خاصة مستحضرات التجميل 6منتجات الواردة بالفئة جميع ال - 6الفئة 
 

-----االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

42 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخرى  -ش جمال الدين عفيفى  0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
 



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يكالز كو.، ال تي دي. ووزهو اوسيس كيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، شينشينغ ثيرد روود ،  67، نمبر.  5، يونيت  2075،  2076،  2072رووم 

 ووزهو ، جوانغشي تشوانغ اوتونومس ريجون ، الصين

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

د أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تبييض األقمشة وموا - 6الفئة 

مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور وزيوت عطرية، 

مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان، هيبوكلوريد البوتاسيوم، 

زيوت لغايات التنظيف، زيت التربنتين إلزالة الدهون، زيوت عطرية، عطور 

ة الغراض التجميل، العطور، معجون أسنان، اكياس لألغراض الصناعية، مواد دهني

معطرة للبياضات، مستحضرات تعطير الهواء، تربينات ]زيوت عطرية[ وجميع هذه 

 وال ترد ضمن فئات أخري. 6المنتجات 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسن محمد حسن يوسف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعيه الثانيه بجوار عفيفى للسيارات  - 6بلوك  - 5قطعه  -برج العرب 

 قسم برج العرب االسكندرية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الصابون ومشتقاته بالفئة  - 6الفئة 
 

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

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434458 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -حسن محمد حسن يوسف  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعيه الثانيه  - 6بلوك  -  5قطعه  -برج العرب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الصابون ومشتقاته الوارد بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

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

التنازل عن كل مقطع على حدى -باستخدامها مجمعه 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ماجاسالفا اس. ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، برشلونه  72777، مونتكادا اي ريكساك  2، نافي  6توكتورا ، نيميرو سي / اركي

 اسبانيا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون؛ شامبو؛ زيوت عطرية؛ عطور ]زيوت عطرية[؛ مستحضرات  - 6الفئة 

تجميل؛ غَُّسوالت )لوشن( للشعر؛ ماسكات الشعر مستحضرات تعطير الجو؛ 

ت ألوان[ ألغراض صناعية؛ مستحضرات تعقيم الفم؛ مستحضرات قاصرة ]مزيال

ومستحضرات تنظيف الجسم والعناية بالجمال؛ ميك أب؛ مستحضرات إستحمام؛ 

مستحضرات العناية بالبشرة؛ مستحضرات العناية بالشعر؛ مستحضرات التنظيف 

 6والتعطير. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية نيوجيرسى -شركة جونسون اند جونسون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  72066ون جونسون اند جونسون  بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 المتحدة االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة وبخاصة، مرطبات وغسوالت )لوشن(  - 6الفئة 

للبشرة والوجه، منظفات للبشرة ولالستحمام، منظفات للبشرة والوجه، مستحضرات 

استحمام رغوية، أقنعة للوجه، كريمات ضد التجاعيد، مقشرات للجسم، غسول للجسم 

، مناديل مرطبة ولبادات مبللة بمواد منظفة للبشرة لتنظيف البشرة، وصابون للجسم

مناديل تجميلية مرطبة مسبقاً، مستحضرات منشطة للبشرة، مستحضرات عالجية بدقيق 

الشوفان عند االستحمام لتلطيف وتسكين البشر ة المتهيجة، جل وكريمات للِحالقة، جل 

مرطبات للشفاه؛ شامبو ومستحضرات لما بعد الحالقة وغسوالت لما بعد الحالقة، 

 6للوقاية من الشمس الواردة بالفئة رقم 
 

004920االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435287 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -تاح طلب نصير السيد عبد الف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز بسيون  -قريه قرانشو 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

022020العالمة 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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ها طلب رقم قدم عن

 : 
 

    0435365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -نيفين عبد الله عبد الرحمن صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قسم الرمل االسكندريهش احمد باشا ترك فلمنج رمل اول  77

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أيج كوزماتكس م.د.م.سنيو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سي  7 -، جولد كرست التنفيذي ، ارض رقم : جي ال تي _ بي اتش  7777وحدة رقم 

 االمارات العربية المتحدة -اي ، ابراج بحيرات جميرا ، دبي  2

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75 شقه -الدور الثالث   -ش السودان  676

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 6الفئة 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436539 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -تجارة المنظفات الصناعية شركة الحمد للتوكيالت التجارية و

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش البستان من ش التحرير بوالق الدكرور الجيزة 0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

---------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

54 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436540 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -فداء ابو الحمد وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -ش البستان من ش التحرير  0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

55 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0438855 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -يونيماك انترناشيونال جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -صر مدينه ن -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  6برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

002221
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -اإلداري  6برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

---------االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

57 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -اإلداري  6برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439607 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة ذات مسئولية محدودةشرك -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -اإلداري  6برج 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

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

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410552 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -نشأت محمد مصطفى رجب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -كامب شيزار  -طريق الجيش  76

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الفالتر الوارده بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

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

التنازل عن البيان التجارى -التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

60 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418596 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة -ايست للتجارة العامة ش ذ م م  زيال ميدل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربيه المتحده -دبى  -النهضه  - 67370ص ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

وال ترد  6زيو التشحيم زويت المحركات وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 6الفئة 

 ضمن فئات اخرى
 

شتراطات        :      منح حق خاص على االلواناال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423532 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة منظمة وقائمة بموجب القوانين   -انك  -باث اند بودي ووركس براند مانجمنت 

 الواليات المتحدة االمريكية -المرعيى قى والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 66732اوهايو  -رينولدزبورغ  -سيفن ليمتد باركواي 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 6الشموع الوارده بالفئه رقم  - 6الفئة 
 

 EUCALالتنازل عن  - 042022قم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة ر

YPTUS MINT 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة شام لوب لتصنيع الشحوم والزيوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -التجمع الخامس  -شارع جمال عبد الناصر  -تس الشمالية اللو - 6عقار رقم 

 القاهرة -الجديدة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0403100 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. ذات مسئولية محدوده-شركة كن مور لصناعة المنظفات و مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -رشدي  -كفر عبده  57

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5تجات الفئة مستحضرات صحية ومطهرات و جميع من - 5الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0406486 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ه محدودهشركة ذات مسئولي -بي اند ايه للمستلزمات الطبية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين   -المعادي الجديده   -أ 2 06عقار  -  6شارع 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5الحفاضات الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 لعالمة ا

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0408733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة ادويا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2, 7قطع ارقام  -خلف سوق العبور  -المنطقة الصناعية االولي  -مدينة العبور 

 العبور -الحي  الصناعي  -المنطقة الصناعية  76770 بلوك - 76, 76, 72ونصف 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0410639 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انتركيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -النزهة الجديدة  -ش حسن خاطر  76

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 5المطهرات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

------شتراطات        :      اال



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0411267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 دولة الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زد ، واجل اندستريال ايستيت ، ثان ويست ، مومباى ،  73، ار دى رقم  700ه اي

 الهند - 677376ماهراشترا 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - 5الفئة 

ع واألطفال، مواد و أغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرض

مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو االسنان 

وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة , 

 .5مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0417709 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركةتضامن -امير محمد ثابت محمد بربش

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 م.نصر -ش متولي نور 70

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مكمالت غذائيه بالفئة  - 5الفئة 
 

--------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419455 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -حدائق حلوان  -برج  النور  75الدور الثانى بعد االرضى العقار رقم  7شقة رقم 

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئة  - 5الفئة 
 

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

124020مع 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 - 983د عد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -حدائق حلوان  -برج  النور  75الدور الثانى بعد االرضى العقار رقم  7شقة رقم 

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ئة االدويه الوارده بالف - 5الفئة 
 

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

124020مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419457 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كه توصيه بسيطهشر -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج   75العقار رقم  -الدور الثانى بعد االرضى  7شقة رقم  -كونيش حدايق حلوان 

 مصر -القاهرة  -النور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

124020العالمة رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419459 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج   75الدور الثانى بعد االرضى العقار رقم  7شقة رقم  -ايق حلوان كورنيش حد

 مصر -القاهرة   -النور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

124020ة رقم العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419462 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -إبراهيم السواح وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج   75رقم  العقار -الدور الثانى بعد االرضى  7شقة رقم  -كورنيش حدايق حلوان 

 مصر -القاهرة   -النور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدويه الوارده بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

124020العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419682 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة لوتس مور فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -شيراتون المطار  -ش سيد ذكريا  75

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5لفئة االدوية الواردة با - 5الفئة 
 

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 ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419699 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة لوتس مور فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -شيراتون المطار  - ش سيد ذكريا 75

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419760 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  26

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 وبصفة خاصة المكمالت الغذائية 5قم كافة المنتجات الواردة بالفئة ر - 5الفئة 
 

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

122022العالمة رقم 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة نوتريفتس مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القاهرة  -التجمع الثالث  -شمال القطامية  -منطقة الصناعات الصغيرة  30مصنع 

 القاهرة -الجديدة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مكمالت غذائية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

--------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424336 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة أومنى ماكس للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

طريق اسكندرية مطروح  7285بالعقار امام جزارة العجز بطريق الكيلو  2مكتب رقم 

 االسكندرية -الدخيلة  -العجمي  -منطقة ابو يوسف 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0424337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة أومنى ماكس للتوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندرية مطروح  7285العجز بطريق الكيلو بالعقار امام جزارة  2مكتب رقم 

 االسكندرية -الدخيلة  -العجمي  -منطقة ابو يوسف 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425335 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  05

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 5الفئة 
 

:      التنازل عن كلمة اصلى على حدة   االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطف

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  05

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه   - 5الفئة 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0425349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة اوالد خضر السيد لطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -قسم الجمالية  -شارع االزهر  05

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

009119االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -احمد كمال رمضان حامد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدهار بجوار بيع المصنوعات ملك / القوات المسلحه الغردقه البحر االحمر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5ه المنتجات الوارده بالفئ - 5الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0426748 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد العزيز ابراهيم عبد الغفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز كفر الزيات  -كفر الزيات  -حاج سليم شارع ال 7

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5بلسم طبي بالفئة  - 5الفئة 
 

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

122104مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 قدم عنها طلب رقم

 : 
 

    0427425 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك حسين عبد  -شرق الطريق الصحراوي امام مدينة النوبارية  22الكليو  -النوبارية 

 البحيرة -المطامير  الحميد محمد مركز ابو

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المبيدات الزراعية، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة في  - 5الفئة 

طاردات ‘مجال الزراعة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب لالستخدام الزراعى 

أفات  مبيدات طفيليات لالستخدام الزراعى مبيدات‘حشرات لالستخدام الزراعى 

مستحضرات تجديب ‘ مستحضرات للقضاء على النباتات الضارة ‘لالستخدام الزراعى 

مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال البيطري ‘ االدوية والمستحضرات البيطرية ‘ التربة 

 5وجميعها واردة بالفئة 
 

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

على حدى Pالتنازل عن حرف بى  -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية -باسف كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه -لور هام بارك نيو جيرسى ف -بارك افينو   777

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات لتدمير ومكافحة الحشرات، مبيدات حشرية ، مبيدات فطريات ،  - 5الفئة 

 دون غيرها 5مبيدات أعشاب ، مبيدات حشرية. 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431086 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اسبانيه -اس ال  -كاتاليسيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسبانيا -مدريد  22773 -  76 -ماكارينا  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

لمواد البيطريه المكمالت المكمالت الغذائيه للحيوانات المستحضرات وا - 5الفئة 

الغذائيه العالجيه الغذائيه المعدنيه المكمالت الغذائيه المضاده لالكسده ومكمالت الغذاء 

 دون غيرها 5والتغذيه مستحضرات الفيتامينات الواردة بالفئة رقم 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ها طلب رقم قدم عن

 : 
 

    0431125 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست طبقا لقوانين دولة المانيا -بيونتيك اس اي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ماينز ألمانيا 55767 72أن دير جولدجروبي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5خدام البشرى الواردة بالفئة لقاحات لالست - 5الفئة 
 

وغيرها 0900220العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0431508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة فارما ايمدج لالدوية 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور السادس فوق االرضي  -تقسيم اسماء فهمي  6عمارة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5االدوية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فرد -محمد زكي علي مبارز  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش كعبيش الجديد الثالثين طوابق فيصل الجيزة 37

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432528 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية انديانا -ايلي ليلي اند كمباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 63225كوربوريت سنتر , انديا نابلوليس انديانا  ليلى

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية وهي مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان بالفئة  - 5الفئة 

5 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432680 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة ايه يو جي فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمدينة السادس من  52-57-57-60-62القطعة رقم 

 الجيزة -اكتوبر 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ة ، مستحضرات صحية لغايات طبية ، مواد مستحضرات صيدلية وبيطري - 5الفئة 

 5حمية معدة لالستعمال الطبي ومكمالت غذائية وجميع منتجات 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 ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 982عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432908 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -شركة كونينج للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -القطاع الخدمى االول  - 20قطعه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

لغايات طبية، مواد  مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية - 5الفئة 

وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب 

األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

 .5ب و جميع المنتجات الواردة بالفئة ومبيدات أعشا
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433115 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطه -محمد عبد العزيز عبادة محمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المرحلعه االولى بجمصة الدقهليه Hبلوك  62-67قطعة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ‘ االدوية الطبية واالدوية البيطرية والمستحضرات البيطرية  - 5الفئة 

اد مبيدات القر‘ ‘إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب

مستحضرات للقضاء ‘مبيدات أفات‘مبيدات طفيليات‘طاردات حشرات ‘مبيدات حيوية ‘

وجميع المنتجات الوارده ‘سم فئران ‘مستحضرات تجديب التربة‘على النباتات الضارة

 5بالفئه 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -ال ال سي  -جونيس جلوبال هولدينجز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة 62063إنترناشيونال باركواي، اليك ماري، فلوريدا  077

 ألمريكيةا

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - 5الفئة 

وأغذية حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

طب للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع 

األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

 5ومبيدات أعشاب 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية اندياناشركة مساهمه  -ايلي ليلي اند كمباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 63225ليلي كوربوريت سنتر ، انديا نابلوليس انديانا 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنية وهي مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان بالفئة  - 5الفئة 

5 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434095 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  23 -الدور السادس  - 307شقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 واالدوية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434101 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودةشركة ذات مسئولي -ميالنو فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عابدين  -عمارة االيموبيليا  -شارع شريف  23 -الدور السادس  - 307شقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

بصفة خاصة المستحضرات الصيدالنية  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 

 واالدوية
 

---------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  0

 5 : مةالــــــات العـــفئ
 

 5المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -مريان ماهر توفيق غبريال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسماعيليه -دي راتب مركز القنطره ش مصر بملك / يوسف مج

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مكمالت غذائيه تحتوي علي سم نحل وغذاء ملكات النحل بالفئه  - 5الفئة 
 

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

010040مع 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 - 983عدد 

 

 

 ة العالم

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434335 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75الدور الثالث شقه  -ش السودان  676

 5 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئولية محدودة -ووزهو اوسيس كيميكالز كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

, شينشينغ ثيرد روود , ووزهو ,  67نمبر .  5, يونيت  2075,  2076,  2072رووم 

 جوانغشي اوتونومس ريجون , الصين

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - 5الفئة 

الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت وأغذية حمية معدة لإلستعمال 

للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب 

األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

تربنتين لغايات  ومبيدات أعشاب، مستحضرات كيميائية صيدالنية، مستحضرات تعقيم،

صيدالنية، زيت تربنتين لغايات صيدالنية، زيت كافور لغايات طبية، كافور لغايات 

طبية، ادوية لالغراض البشرية، مطهرات ألغراض صحية، مطهرات كيميائية لتنظيف 

وال ترد ضمن فئات  5الجروح، ادوية لغايات بيطرية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 أخري.
 

--------اطات        :      االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434444 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اف ام سي اجريكالتشرال سوليوشنز ايه اس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدنمارك 0306هاربور ,رونالند  030602ثيبورونفي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5مبيدات آفات ومبيدات حشرات بالفئة  - 5الفئة 
 

---------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جونسون اند جونسون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  72066ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

طعوم مثلية عظمية بشرية تتكون من أنسجة حية؛ أسمنت للعظم للعمليات  - 5الفئة 

ية وإصالح األنسجة الجراحية وجراحة تقويم العظام؛ ركيزة أنسجة جلد بيولوجية لتقو

الرخوة؛ طعوم للعظام معالجة من أنسجة بشرية تستخدم في جراحة تقويم العظام 

 5والعمود الفقري. فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شارم كوربوريشن -يونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كن  -شى ، ايهايم  -شو ، شيكوكوشيو  -شيموبون ، كينسى  722

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

.6حفاضات الحيض  .6فوط يومية )صحية(  .2فوط صحية  .7 - 5الفئة 

يل القصيرة الصحية من النسيج وليست السراو .5السراويل القصيرة الصحية  

سراويل قصير داخلية صحية  .0حفاضات صحية  .3لالستخدام لمرة واحدة 

سراويل على شكل  .77حفاضات  .0أحزمة الفوط الصحية ]المناشف[  .2

حفاضات االطفال او حفاظات االطفال لالستخدام لمرة واحدة  .77حفاضات للرضع 

اضات أو حفاظات من الورق أو السليلوز على شكل حف .72من الورق او السليلوز 

حفاضات  .75سراويل التدريب  .76مناديل اطفال  .76السراويل لألطفال 

.72حفاضات للحيوانات األليفة  .70حفاضات األطفال  .73األطفال من الورق 

مناديل مبللة لألطفال التي تتكون في الغالب  .70مناديل مبلله لالطفال  

مناديل اطفال للتعقيم  .27مناديل اطفال مشربة بمكونات مرطبة  .27من الماء 

المناديل المبللة لمسح وجه  .26المناديل المبللة لمسح وجه أو يدي الرضيع  .22

حفاضات سلس البول  .25حفاضات سلس البول  .26الرضيع أو يديه للتعقيم 

رق أو حفاضات سلس البول أو حفاضات من الو .23من الورق أو السليلوز 

لبادات سلس البول  .22لبادات البول  .20السليلوز على شكل السراويل 

المناديل المبللة للكبار بعد التبول أو التغوط  .67فوط داخلية لسلس البول  .20

حفاضات سلس البول  .62المناديل المبللة لمسح جسم شخص بالغ  .67

رق أو السليلوز حفاضات سلس البول من الو .66المستخدمة في المستشفيات 

حفاضات سلس البول أو حفاضات من الورق أو  .66المستخدمة في المستشفيات 

لبادات البول  .65السليلوز على شكل السراويل المستخدمة في المستشفيات 

.60لبادات سلس البول المستخدمة في المستشفيات  .63المستخدمة في المستشفيات 

المناديل المبللة للكبار  .62المستشفيات  فوط داخلية لسلس البول المستخدمة في 

المناديل المبللة لمسح جسم  .60بعد التبول أو التغوط المستخدمة في المستشفيات 

.67حفاضات كبار السن من الورق  .67الكبار المستخدمة في المستشفيات 

.66حفاضات سلس البول  .62حفاضات لالستخدام لمرة واحدة لسلس البول  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

.65المستحضرات الصيدالنية والبيطرية  .66لسلس البول سراويل ماصة  

أغذية ومواد غذائية مخصصة  .63مستحضرات صحية لألغراض الطبية  

المكمالت الغذائية لإلنسان  .60لالستخدام الطبي أو البيطري، أغذية لألطفال 

.57مواد حشو األسنان، شمع األسنان  .60اللصقات ومواد التضميد  .62والحيوان 

مبيدات الفطريات  .52مستحضرات القضاء على الحشرات  .57مطهرات ال 

مناديل  .55لبادات الرضاعة الطبيعية  .56مبيدات األعشاب الضارة  .56

.52القطن الماص  .50ضمادات للتضميد  .53مشربة بالمستحضرات الصيدالنية 

رقاقة  .37ورق مزيت لألغراض الطبية  .50شاش للتضميد  

رقع  .36طحين الكتيل )لألطفال(  .32لالكتوز )سكر الحليب( ا .37صيدالنية 

.33أقنعة صحية  .35ضمادات األذن  .36العين لألغراض الطبية 

مناديل مبللة  .30المناديل المبللة المشربة بمكونات كحولية لتعقيم اإلنسان  

مناديل مبللة تتكون في الغالب من الماء  .32مشربة بمكونات مرطبة لإلنسان 

مناديل مبللة  .07مناديل مبللة مشربة بمكونات كحولية لتعقيم المواد  .30نسان لإل

المناديل المبللة لتعقيم  .07مشربة بمكونات كحولية ومستخلصات الصبار للتعقيم 

المناديل المبللة  .06المناديل المبللة للتعقيم )غير كحولية(  .02المواد 

بلوشن الزينة ومكونات كحولية ومكونات  مناديل مبللة مشربة .06لألغراض العامة 

مناديل مبللة مشربة بلوشن الزينة ومكونات كحولية  .05للتعقيم إلزالة العرق 

المستحضرات الصيدالنية  .00المستحضرات الصيدالنية  .03إلزالة العرق 

.00المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية  .02للعناية بالبشرة 

علف حيواني طبي  .27لألغراض البيطرية  المستحضرات الكيميائية 

مزيالت الروائح الكريهة، عدا عن التي للبشر  .22منظفات لألغراض الطبية  .27

.26مزيالت الروائح الكريهة للمالبس والمنسوجات  .26أو الحيوانات 

.23عالجات التعرق  .25مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من الهواء  

كبسوالت  .22مستحضرات الباسور  .20مستحضرات التعقيم  

 5أعواد قطنية لألغراض الطبية الواردة بالفئة  .07اللصقات الالصقة  .20األدوية 

 دون غيرها
 

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

002204مع 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

طلب رقم قدم عنها 

 : 
 

    0434803 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة يابانية -شارم كوربوريشن  -يونى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كن  -شى ايهايم  -شيكو كوشيو  -شو  -كينسى  -شيموبون  722

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

.6حفاضات الحيض  .6فوط يومية )صحية(  .2فوط صحية  .7 - 5ة الفئ

السراويل القصيرة الصحية من النسيج وليست  .5السراويل القصيرة الصحية  

سراويل قصير داخلية صحية  .0حفاضات صحية  .3لالستخدام لمرة واحدة 

سراويل على شكل  .77حفاضات  .0أحزمة الفوط الصحية ]المناشف[  .2

حفاضات االطفال او حفاظات االطفال لالستخدام لمرة واحدة  .77لرضع حفاضات ل

حفاضات أو حفاظات من الورق أو السليلوز على شكل  .72من الورق او السليلوز 

حفاضات  .75سراويل التدريب  .76مناديل اطفال  .76السراويل لألطفال 

.72ألليفة حفاضات للحيوانات ا .70حفاضات األطفال  .73األطفال من الورق 

مناديل مبللة لألطفال التي تتكون في الغالب  .70مناديل مبلله لالطفال  

مناديل اطفال للتعقيم  .27مناديل اطفال مشربة بمكونات مرطبة  .27من الماء 

المناديل المبللة لمسح وجه  .26المناديل المبللة لمسح وجه أو يدي الرضيع  .22

حفاضات سلس البول  .25سلس البول  حفاضات .26الرضيع أو يديه للتعقيم 

حفاضات سلس البول أو حفاضات من الورق أو  .23من الورق أو السليلوز 

لبادات سلس البول  .22لبادات البول  .20السليلوز على شكل السراويل 

المناديل المبللة للكبار بعد التبول أو التغوط  .67فوط داخلية لسلس البول  .20

حفاضات سلس البول  .62لمسح جسم شخص بالغ المناديل المبللة  .67

حفاضات سلس البول من الورق أو السليلوز  .66المستخدمة في المستشفيات 

حفاضات سلس البول أو حفاضات من الورق أو  .66المستخدمة في المستشفيات 

لبادات البول  .65السليلوز على شكل السراويل المستخدمة في المستشفيات 

.60لبادات سلس البول المستخدمة في المستشفيات  .63تشفيات المستخدمة في المس

المناديل المبللة للكبار  .62فوط داخلية لسلس البول المستخدمة في المستشفيات  

المناديل المبللة لمسح جسم  .60بعد التبول أو التغوط المستخدمة في المستشفيات 

.67من الورق  حفاضات كبار السن .67الكبار المستخدمة في المستشفيات 

.66حفاضات سلس البول  .62حفاضات لالستخدام لمرة واحدة لسلس البول  

.65المستحضرات الصيدالنية والبيطرية  .66سراويل ماصة لسلس البول  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

أغذية ومواد غذائية مخصصة  .63مستحضرات صحية لألغراض الطبية  

غذائية لإلنسان المكمالت ال .60لالستخدام الطبي أو البيطري، أغذية لألطفال 

.57مواد حشو األسنان، شمع األسنان  .60اللصقات ومواد التضميد  .62والحيوان 

مبيدات الفطريات  .52مستحضرات القضاء على الحشرات  .57المطهرات  

مناديل  .55لبادات الرضاعة الطبيعية  .56مبيدات األعشاب الضارة  .56

.52القطن الماص  .50تضميد ضمادات لل .53مشربة بالمستحضرات الصيدالنية 

رقاقة  .37ورق مزيت لألغراض الطبية  .50شاش للتضميد  

رقع  .36طحين الكتيل )لألطفال(  .32الالكتوز )سكر الحليب(  .37صيدالنية 

.33أقنعة صحية  .35ضمادات األذن  .36العين لألغراض الطبية 

مناديل مبللة  .30 المناديل المبللة المشربة بمكونات كحولية لتعقيم اإلنسان 

مناديل مبللة تتكون في الغالب من الماء  .32مشربة بمكونات مرطبة لإلنسان 

مناديل مبللة  .07مناديل مبللة مشربة بمكونات كحولية لتعقيم المواد  .30لإلنسان 

المناديل المبللة لتعقيم  .07مشربة بمكونات كحولية ومستخلصات الصبار للتعقيم 

المناديل المبللة  .06يل المبللة للتعقيم )غير كحولية( المناد .02المواد 

مناديل مبللة مشربة بلوشن الزينة ومكونات كحولية ومكونات  .06لألغراض العامة 

مناديل مبللة مشربة بلوشن الزينة ومكونات كحولية  .05للتعقيم إلزالة العرق 

يدالنية المستحضرات الص .00المستحضرات الصيدالنية  .03إلزالة العرق 

.00المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية  .02للعناية بالبشرة 

علف حيواني طبي  .27المستحضرات الكيميائية لألغراض البيطرية  

مزيالت الروائح الكريهة، عدا عن التي للبشر  .22منظفات لألغراض الطبية  .27

.26ت مزيالت الروائح الكريهة للمالبس والمنسوجا .26أو الحيوانات 

.23عالجات التعرق  .25مستحضرات إزالة الروائح الكريهة من الهواء  

كبسوالت  .22مستحضرات الباسور  .20مستحضرات التعقيم  

 أعواد قطنية لألغراض الطبية .07اللصقات الالصقة  .20األدوية 
 

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

وغيرها 090110العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دايو بيبر كوربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان - 000-7672شى ايهيمى كين   -شيكوشو  -شو  -ميشيما  كامايا   2-37

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

سدادات قطنية للحيض؛ المناديل صحية؛ سراويل داخلية صحية؛ لبادات  - 5الفئة 

الحيض؛ الفوط النسائية التي توضع داخل السراويل الداخلية؛ حفاضات لمرضى السلس 

اويل داخلية البولي؛ فوط السلس البولي؛ السراويل للسلس البولي؛ فوط االطفال؛ سر

 دون غيرها 5على شكل حفاظات لألطفال؛ حفاضات للكبار 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نيوجيرسىشركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية  -شركة جونسون اند جونسون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  72066 -ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 المتحدة االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

كريمات طبية للطفح الجلدي بفعل الحفاضات؛ كريمات ضد الحكة؛  - 5الفئة 

هدئة وتخفيف تهيج الجلد والحكة والتهاب الجلد مستحضرات طبية عالجية لالستحمام لت

 5الواردة بالفئة رقم 
 

004921االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436084 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه-تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين العجوزه الجيزه 75ش السودان الدور الثالث شقه  676

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436317 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5اردة بالفئة رقم جميع المنتجات الو - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة روتام أجروكيم إنترناشيونال كو ، ليمتد ، شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شوانج لى ستريت ، تشاي وان ، هونج كونج ،  20  -/ إف ، تريند سنتر   23 - 3

 الصين

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436374 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا  -شركة روتام أجروكيم إنترناشيونال كو ، ليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شوانج لى ستريت ، تشاي وان ، هونج كونج ، الصين 20/ إف ، تريند سنتر ، 23،  3

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5نتجات الواردة بالفئة رقم )كافة الم - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة روتام أجروكيم إنترناشيونال كو ، ليمتد ، شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة 

 طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شوانج لى ستريت ، تشاي وان ، هونج كونج ،  20إف ، تريند سنتر رقم  23/  3

 الصين

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 5الفئة 
 

------------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436415 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  -75شقة  -الدور الثالث  -ش السودان 676

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (5ة )جميع المنتجات الواردة بالفئ - 5الفئة 
 

--------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0438856 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -شركة يونيماك انترناشيونال جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -نينه مول ج -االدارى  6برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 5الفئة 
 

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

002220 
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

 قدم عنها طلب رقم

 : 
 

    0439604 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -اإلداري  6برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5 الفئة
 

---االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -اإلداري  6برج 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0395297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد -عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحمن  رضا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر سباطس مركز طنطا

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المعادن الوارده بالفئه  - 3الفئة 
 

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 ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0407705 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -نيازى مصطفى محمد سعد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسة  -ابو رواش  -شارع العمدة   76

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0420466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صينى الجنسية -فرد  -ويو زيندونج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهورية الصين الشعبية

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات فئة  - 3الفئة 
 

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

122212العالمة مرتبطة مع العالمة  -
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421435 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ل برودكتس كو.، ال تى دي. هيبى موتو ميتا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

نورث اوف شينجيا فيالج ، بيلوتشيانغ ، لونغياو كاونتي ، شينغتاي سيتي ، هيبي 

 بروفينس , الصين

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

مير برشام معدنية، سالسل مسامير تنجيد، أسالك فوالذية، براغي معدنية، مسا - 3الفئة 

معدنية، قضبان معدنية للحام، أشرطة فوالذية، شبكات معدنية، مواسير فوالذية، شفهات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 73معدنية ]جلبات[ وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422162 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -خالد صبري ابراهيم الغزالى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -مركز كفر سعد  -ملك/عماد الدين عبد العزيز يوسف  -االسماعيليه كفر سعد 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

:      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اتش ام للصناعات المعدنية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

لصغيره المتوسطه بالمنطقع=ه مجمع ج بالمجمعات ا 65الورشه الصناعية رقم 

 مدينة العاشر من رمضان -الجنوبيه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مجرى درج معدن الوارد بالفئه   - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ابراهيم عمر ابراهيم عمر هندى وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم العامرية  -كينج مريوط  -ش عمر المختار 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الفئة جميع منتجات  - 3الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

128 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0402343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 وبرب المنطقة الصناعية الثانية السادس من اكت 760قطعة رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

غساالت المالبس العادية واالوتوماتيك والهاف ماتيك والغساالت التي تعمل  - 0الفئة 

بوضع قطعة من النقود وغساالت األطباق ومراوح الغساالت وماكينات الخياطة 

والمكانس الكهربائية وأكياس المكانس الكهربائية وعصارات الفواكه الكهربائية 

السكاكين الكهربائية وأجهزة تلميع األحذية الكهربائية وأجهزة تحضير المشروبات و

والمأكوالت وماكينة الطحن وماكينات التريكو واألجهزة الكهربائية لغسيل السجاد 

بالشامبو وماكينات طحن البن غير اليدوية وماكينات التقشير والعصارات وأجهزة 

مبات المياه والشينيور الكهربائي وأوناش رفع التغليف وآلة اللحام وفلتر زيت وطل

كهربائية ومصاعد كهربائية واآلالت وعدد آلية ومحركات ووصالت وسيور اآلالت 

ومكائن )عدا ماكان منها للمركبات البرية( وقارنات آلية وعناصر نقل الحركة )عدا 

ة تفقيس البيض ماكان منها للمركبات البرية( ومعدات زراعية )عدا مايدار باليد( وأجهز

ومحركات المراكب وماكينات ومكثفات الحفر ومكثفات الهواء ومولدات التيار 

 0وماكينات الطرد المركزية ومضخات إلية ألجهزة التدفئة الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قم قدم عنها طلب ر

 : 
 

    0410993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 جمهورية الصين الشعبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اقليم تشيجيانغ  -شو سيتى ونت -اوهاى  -لوتشاو انداستريال زون  -ياهووا رود  3

 جمهورية الصين الشعبيه

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت غزل ، االت لصناعة النسيج ، االت ختم بالقوالب ، طارات الالت  - 0الفئة 

التطريز ، االت درز ، ماكينات غزل ، مرافق قدمية لماكينات الخياطة ، انوال ، االت 

ع المخرمات ، ماكينات خياطة ، ماكينة خياطة صناعية ، للنقش البارز ، االت تصني

ماكينة خياطة اوفرلوك ، االت نسيج دوارة للنقش البارز ، ماكينات لصناعة النسيج ، 

 0ماكينات تطريز بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0413875 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. تضامن-محمود خميس ابراهيم عدوى وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 0فالتر سيارات بالفئة  - 0الفئة 
 

ى االلواناالشتراطات        :      منح حق خاص عل
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423471 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

ماتريكس -2شركة محدودة المسئولية  -ليمتد  -كوفنتري-ماتريكس ماشين توول

 شركة محدودة المسئولية -بريسيجن كو ال تى دى 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه المتحده  -ايه بى  0 2ستايشن روود ادجويرا انجالند اتش ايه  - 63 - 62

 تايوان 67702 -تشو  -اس تى روود هينتشو ساينس بارك هسين  7هسين  -لى  7-0

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية(، - 0الفئة 

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

)عدا ما يدار باليد(، أجهزة تفقيس البيض؛ آالت بيع أوتوماتية، محامل ]أجزاء آالت[، 

قطاعات ]آالت[، آالت قطع، آالت قطع وصب المعادن المنصهرة في القوالب، رؤوس 

ر، أجهزة تشغيل المصاعد، مصاعد، آالت طحن، حفر ]أجزاء آالت[، آالت حف

موجهات حركة اآلالت، مخارط ]معدات آلية[، عدد آلية، آالت تصنيع األدوات 

المعدنية، محركات ما عدا المستخدمة في المركبات البرية، مخفضات ضغط ]أجزاء 

آالت[، مخفضات ضغط ]أجزاء آالت[، إنسان آلي ]آلة[، محامل دحروجية، آالت سن 

حذ(، آليات نقل حركة ما عدا المستخدمة للمركبات البرية و كل هذه المنتجات واردة )ش

 وال ترد ضمن فئات اخري. 0بالفئة 
 

كال على حدةenglandاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف واالرقام وكلمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0427426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك حسين عبد  -شرق الطريق الصحرامي امام مدينة النوبارية  22الكليو  -النوبارية 

 البحيرة -الحميد محمد مركز ابو المطامير 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

معدات زراعية عدا ما يدار باليد رافعات زراعية آالت زراعية أجهزة تفقيس  - 0الفئة 

البيض أجهزة لربط التبن شفرات قطاعات القش آالت نفخ لضغط وشفط ونقل الحبوب 

مراوح لضغط وشفط ونقل الحبوب معالف آلية للمواشي مكابس علف آالت تقشير 

جز العشب وللحصاد سكاكين آلالت جز العشب معدات الحبوب فرازات حبوب آالت ل

إلتقاط وتجميع الطين ]آالت[ الت تشذيب محاريث شفرات المحاريث آالت جرف 

حصادات ورابطات حصادات ودراسات معدات تنخيل آالت تنخيل بذارات ]آالت[ 

 0محاريث إلزالة األعشاب و جميع المعدات و االالت الزراعية الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430811 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

ودة مع شريك شركة ذات مسئوليه محد -ويستبورت فيول سيستمز إيطاليا اس. ار. ال. 

 وحيد تأستست وقائمة طبقا لقوانين دولة ايطاليا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شيراسكو )كونيو( ، ايطاليا 72732،  7فيا ال مورا 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

تروس تخفيض السرعة، المبخرات، خالطات لالستخدام في المركبات،  - 0الفئة 

)غاز البترول المسال( و / أو  LPGارات البنزين إلى صمامات لمجموعة تحويل سي

 70الميثان الواردة 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 ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433925 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 -سوفيب فابريكانت دي فلتروز ال تي دي اية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  076-70726جارديم كومبيكا  28276رود  بريس دوترا  اس/ان  كيه ام 

 اس بيه البرازيل  -غوارولهوز 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

التر زيوت فالتر هواء مرشحات فالتر اجزاء االت او مكائن فالتر وقود ف - 0الفئة 

 0للمحركات وللمكائن فئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983د عد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش تضامن -سيروب بابيان و شريكه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العاشر من رمضان الشرقيه C6بالمنطقة الصناعيه  67القطعه رقم 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 0خزانات وضواغط هواء كومبورسور فئة  - 0الفئة 
 

اناالشتراطات        :      منح حق خاص على االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -فهمي عبد المنعم فريد الميهى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -المنوفية  -مركز تال  -تال  -شارع هندسة الري 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

أالت وعدد ألية ، محركات ومكائن غير واردة بفئات إخرى ، كافة األجهزة  - 0الفئة 

الكهربائية الغير واردة بفئات إخرى ، معدات زراعية ، الخالطات ، العجانات ، الكبة ، 

المفرمة ، مطحنة التوابل ، عصارة الخضراوات والفواكة ، إجهزة إعداد الطعام ، 

ط وعجن وهرس الطعام اآلت وعدد الية ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة ) مكينة لخل

عدا ما كان منها للمركبات البرية( ، أجهزة تفقيس البيض ، وكافة المنتجات الواردة 

 0بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0436078 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ميع المنتجات الواردة بالفئة ج - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -ن المهندسي - 75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436407 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75شقه  -الدور الثالث   -ش السودان  676

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم ) - 0الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

141 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0408691 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -زهانغجيا غانغ سيتي كسينهوي امبورت اند اكسبورت تريدينغ كو.، ليمتد 

 صينية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يويفينغ رود ، بروفينشل إكونوميك ديفالوبمنت زون ، زهانغجياغانغ ،  67نمبر 

 جيانغسو ، الصين

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

معدات السحج ) معدات يدوية ( عدد يدوية تدار يدويا ؛ مطارق تحزيز الحديد  - 2فئة ال

) عدد يدوية ( أدوات قطع ) عدد يدوية ( مناجل ؛ مفكات غير كهربائية ؛انصال 

المنشار ) أجزاء من العدد اليدوية( مفاتيح ربط ) عدد يدوية ( أحجار جلخ ) عدد يدوية 

ة( مناشير ) عدد يدوية ( مقصات ؛ كماشات ؛ سقاطات ) ( لقم ) أجزاء من عدد يدوي

 2عدد يدوية ( بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

142 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0416048 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -سعيد احمد على احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  - 7محل رقم  -شارع جسر السويس  760

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

مقص وقصافه جلد وقصافه اظافر ومبرد جلد بوصفها من العدد اليدويه  - 2الفئة 

 2وجميع منتجات الفئه 
 

-------االشتراطات        :      
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ابراهيم ابو زيد وشركاة _ ش توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 3المنطقة الصناعيه الثانيه مدينه  252 - 257قطعه 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ة بالفئه جميع المنتجات الوارد - 2الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0268142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/12/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا  -ميركيوسيس تكنولوجيز كوليمتد 

 لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الطريق الرابع جنوب هاي تك بارك  -جاوكسين  26رقم  -الدور الثالث مبنى ار اي بي 

 الصين -شينشين  -ناتشان  -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وحدات التحويل  -المفاتيح  -المحوالت  -اجهزة الراوتر  -اجهزة مودم  - 0الفئة 

الوحدات القياسية لل جي بي اي سي ) محوالت  -كة االتصاتل بطاقات واجهات شب

واجهات الجيجا بت ( محوالت الوسائط الهواتف هوائيات اجهزة ارسال االشارات 

 -المحوالت الالسليكة  -اجهزة اتصال بيني  -االلكترونية اجهزة االتصاالت البصرية 

 70نقاط وصول السلكية 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0368474 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/04/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  02770طن واشن’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  677

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد  - 0الفئة 

الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن 

)المراقبة( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل والقياس و إعطاء اإلشارات والضبط 

أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو نقل 

أو استنساخ الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، 

ل الرقمية، أنظمة أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وغيرها من وسائط التسجي

األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية اآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة ومعدات 

معالجة البيانات والحواسيب وبرامج الحاسوب، أجهزة إطفاء الحريق، برامج الحاسوب 

وبالتحديد برامج محرك االلعاب لتطوير وتشغيل ألعاب الفيديو، برامج الحاسوب للعب 

العبين واللعب المشترك، برامج الحاسوب لتدفق الصوت ومحتويات ألعاب  من عدة

الفيديو، برامج الحاسوب للتراسل والمحادثة وخدمات التواصل االجتماعي، برامج 

الحاسوب لعرض ومشاركة الشارات والرموز االنفعالية، برامج الحاسوب لشراء 

أدوات تطوير برامج الحاسوب، واالشتراك في محتويات قنوات رقمية، برامج االلعاب، 

برامج الحاسوب لتأليف وتحميل وارسال ومشاركة وتدفق واستقبال وتعديل واستخالص 

وتشفير وفك تشفير وتشغيل ونقل المحتويات والنصوص واالعمال البصرية واالعمال 

السمعية واالعمال السمعبصرية والبيانات والملفات والوثائق واالعمال االلكترونية 

ومات والصور عبر االجهزة االلكترونية المحمولة والحواسيب وشبكات والرس

الحواسيب العالمية وشبكات االتصاالت، برامج االلعاب للحواسيب، برامج الحاسوب 

التي تتيح تنزيل المحتويات والنصوص واالعمال البصرية واالعمال السمعية واالعمال 

عمال االلكترونية والوصول اليها عبر السمعبصرية والبيانات والملفات والوثائق واال

الحاسوب أو غيرها من االجهزة االلكترونية االستهالكية والحواسيب وبرامج االلعاب 

االلكترونية واآلالت المعدة لالستخدام مع شاشة عرض خارجية أو شاشة عرض، 

برامج قابلة للتنزيل على شكل تطبيق هاتف نقال ومحمول للحواسيب أو غيرها من 

جهزة االلكترونية االستهالكية، برامج ألعاب الحاسوب وااللعاب االلكترونية، ألعاب اال

الفيديو القابلة للتنزيل، برامج االلعاب التفاعلية وتطبيقات للحواسيب أو غيرها من 

االجهزة االلكترونية االستهالكية، برامج رقابة الوالدين، برامج التلفزيون للتلفزيون 

التفاعلية والمسابقات وااللغاز واالجزاء والقطع من جميع البضائع التفاعلي وااللعاب 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

المذكورة سابقا، تطبيقات البرامج لخدمات الحوسبة السحابية، برامج تطبيقات الحاسوب 

الجهزة الهاتف النقال والمحمول ومتصفح االنترنت وأجهزة االستقبال والقارئات 

دون  0امج ألعاب الفيديو والواردة بالفئة االلكترونية والحواسيب اللوحية وبالتحديد بر

 غيرها.
 

090200االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0397356 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 م.شركة تتبع دولة االمارات العربية المتحدةرودماستر انترناشونال للتجارة ش.ذ.م.

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دبى االمارات العربية المتحدة 20770ص.ب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 0الفئة 

ت البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوا

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

، الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة

أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، مسجالت منزلية، مسجالت سيارات؛ وجميع 

 .0 المنتجات 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0404900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش. ذات مسئولية محدوده -تيليغرام منطقة حرة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربية  -دبي - 2676-2677كتب م -مبنى ايه - -بزنس سنترال تاورز 

 06660المتحده 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

: أجهزة تسجيل أو نقل أو نسخ الصوت أو الصورة؛ حامالت البيانات 0الفئة  - 0الفئة 

المغناطيسية وأقراص التسجيل؛ معدات وحواسيب معالجة البيانات؛ برمجيات المراسلة 

تشارك الملفات؛ برمجيات االتصاالت للتبادل اإللكتروني  اإللكترونية؛ برمجيات

للبيانات والمحتوى السمعي والفيديو والصور ورسوم الغرافيك عبر حاسوب وهاتف 

محمول وشبكات السلكية ولالتصاالت السلكية والالسلكية؛ البرمجيات الحاسوبية 

وص؛ البرامج لمعالجة الصور ورسوم الغرافيك والمحتوى السمعي والفيديو والنص

الحاسوبية لالتصاالت اإللكترونية؛ برمجيات حاسوبية للتشفير؛ أجهزة تشفير؛ عتاد 

وبرمجيات حاسوبية في مجال نقل وعرض النصوص والصور والصوت ونقل 

النصوص والصور والصوت عبر جهاز إلكتروني نقال؛ برمجيات قابلة للتنزيل 

ية عالمية وإدارتها؛ لبرمجيات للوصول إلى تطبيقات حاسوبية عبر شبكة حاسوب

الحاسوبية للبحث عن النصوص والبيانات والصور والمحتوى السمعي والفيديو وتحديد 

مكانها وتجميعها وفهرستها والربط فيما بينها وتصفحها والحصول عليها وتنزيلها 

واستالمها وتشفيرها وفك تشفيرها وتشغيلها وتخزينها وتنظيمها على شبكة حاسوبية 

مية؛ برمجيات متصفح اإلنترنت؛ برمجيات متصفح الويب لألجهزة االلكترونية عال

المحمولة باليد؛ تطبيقات األجهزة النقالة القابلة للتنزيل للمراسلة والتواصل بأمان مع 

اآلخرين وإلتاحة نقل الصور والمحتوى السمعي البصري والفيديو وغيرها من الوسائط 

ترنت القابلة للتنزيل؛ البرمجيات الحاسوبية لتعزيز المتعددة؛ برمجيات متصفح اإلن

الوصول النقال إلى اإلنترنت عبر الحواسيب والحواسيب النقالة وأجهزة االتصاالت 

النقالة؛ برمجيات الحواسيب واألجهزة النقالة المستخدمة لتعزيز الوصول النقال إلى 

وأجهزة االتصاالت  تطبيقات الويب واإلنترنت عبر الحواسيب والحواسيب النقالة

النقالة؛ برمجيات الحواسيب واألجهزة النقالة لتعزيز إمكانيات التحميل والتنزيل على 

الحواسيب والحواسيب النقالة وأجهزة االتصاالت النقالة؛ البرمجيات القابلة للتنزيل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

المخصصة للمراسلة وتشارك الملفات واالتصاالت والتبادل اإللكتروني للبيانات 

ى السمعي والفيديو والصور ورسوم الغرافيك عبر شبكات الحاسوب وشبكات والمحتو

الهواتف المحمولة والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 

والبرمجيات حاسوبية القابلة للتنزيل لمعالجة الصور ورسوم الغرافيك والمحتوى 

 0السمعي والفيديو والنصوص. فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0409951 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سانديسك ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يات المتحده االمريكيهالوال 05765كاليفورنيا  -ميلبيتاس  -سانديسك درايف  057

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مشغالت النسخ االحتياطي للحواسيب؛ بطاقات الذاكرة الومضية الفارغة؛  - 0الفئة 

مشغالت ومضية لناقل تتابعي مشترك )يو اس بي( فارغ؛ علب ألجهزة تخزين 

ة لتخزين البيانات؛ البيانات؛ مشغالت األقراص الحاسوبية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبي

العتاد الحاسوبي؛ الذاكرات الحاسوبية؛ أجهزة الذاكرة الحاسوبية؛ عتاد الشبكات 

الحاسوبية؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحاسوب؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح 

استرجاع البيانات؛ البرمجيات الحاسوبية؛ كبالت البيانات؛ برمجيات ضغط البيانات؛ 

جهزة المحمولة القابلة للتنزيل؛ بطاقات الدارات اإللكترونية؛ الذاكرات تطبيقات األ

اإللكترونية؛ برمجيات التشفير؛ مهايئات البطاقات الومضية؛ قارئات البطاقات 

الومضية؛ بطاقات الذاكرة الومضية؛ مشغالت الذاكرة الومضية؛ الذاكرة الومضية؛ 

لة؛ حامالت البيانات وأقراص التسجيل مشغالت القرص الصلب؛ رقائق الدارات المتكام

المغناطيسية؛ علب بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة؛ بطاقات الذاكرة آلالت ألعاب 

الفيديو؛ أجهزة الذاكرة الومضية المحمولة؛ مشغالت الموسيقى المحمولة؛ كابالت التيار 

صولة؛ البرمجيات الكهربائي؛ بطاقات الذاكرة الرقمية اآلمنة؛ أجهزة الذاكرة شبه المو

لتشغيل وإدارة أجهزة تخزين البيانات؛ مشغالت الحالة الصلبة؛ المشغالت الومضية 

 0للناقل التتابعي المشترك )يو اس بي(؛ رقاقات الدارات المتكاملة. بالفئة 
 

وغيرها 020222العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0410994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 جمهورية الصين الشعبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اقليم تشيجيانغ  -ونتشو سيتى  -وهاى ا -لوتشاو انداستريال زون  -ياهووا رود  3

 جمهورية الصين الشعبيه

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لوحة الدارات الكهربائية ، دارات مطبوعة ، لوحة دارات مطبوعة ، دارات  - 0الفئة 

متكاملة ، أجهزة حاسوب ، معالجات بيانات صغيرة ، بطاقات الدارات المتكاملة ، 

( ، برامج حاسوب مسجلة ، متشأت كهربائية للتحكم عن بعد  وصالت ) كهربائية

 0بالعمليات الصناعية بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0412794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/11 

 :التسجيل بإسم طال
 

 فرد مصرى الجنسية -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبيه  -مدينة القناطر الخيريه  -باسوس  -شارع المدرسة االبتدائى الدور الثالث  6

 بملك/ سعيد سليمان عبد الصمد

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ح و الشاسيه و االسالك الكهربائيه بالفئة البرايز و وش المفتا - 0الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا شركة -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جمهورية كوريا 027 - 757جو ، سول  -داير ، يونجدونجبو -، يواوى 722

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

تلفزيونات شاشات تلفزيون برنامج تشغيل للتلفزيونات برامج تطبيق كمبيوتر  - 0الفئة 

والبرامج للتلفزيونات الذكية وأجهزة الكمبيوتر واجهزة اإلشارات الرقمية التلفزيون 

واألدوات السمعية والبصرية الكهربائية برامج تطبيقات الهواتف المحمولة وشاشات 

الكمبيوتر الشخصية وتطبيقات الكمبيوتر لألجهزة المنزلية ولشاشات السيارات والدوائر 

 دون غيرها. 0يعها تقع بالفئة المتكاملة؛ الدوائر المطبوعة. وجم
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة اعتباريه -ليمتد  -تكنو تليكوم هونج كونج  شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش  70 -ف البرج الجنوبى المركز المالى  العالمى مدينه هاربور  3 - 376غرفه 

 كانتون تى إس تى كى ال هونج كونج

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

--------شتراطات        :      اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة سانشي جابان لتجارة االدوات الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 5محل رقم ميدان االوبرا الموسكى القاهرة  7

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 -وش مفتاح كهربائي  -سدادة مفتاح كهربائي  -مفاتيح كهربائية بكافة انواعها  - 0الفئة 

 0علبة مفاتيح الواردة بالفئه  -بريزة بكافة انواعها 
 

------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419867 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر   -شارع مكرم عبيد  75

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ار الحريق و اجهزة انذار السرقة و كاميرات المراقبة و اجهزة االنذ  - 0الفئة 

االنتركم و ماكينات حضور و انصراف و بوابات امنية و انظمة صوتية و كمبيوتر و 

 0اكسسوارات الكمبيوتر والب توب بالفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422484 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -ديسكفرى كومينكيشيونز إل إل سى 

 الواليات المتحدة األمريكية -لقوانين والية ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اليات المتحدة الو - 27077كوليسفيل رود ، سيلفر سبرينج ، ماريالند  2676

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

وسائط رقمية، أي، مقاطع فيديو مسجلة مسبقا قابلة للتنزيل، مقاطع صوتية  - 0الفئة 

مسجلة مسبقا، مواد نصية وجرافيكية محفوظة في حواسيب آلية إلكترونية شخصية 

ي، فيديو، صوتي مرئي وأجهزة السلكية محمولة، تتعلق بمواضيع شائعة؛ محتوى صوت

قابل للتنزيل يتم توفيره عبر الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت تتعلق بعروض 

تليفزيونية وتسجيالت فيديو كلها تعنى بمواضيع شائعة؛ سوفتوير حاسب آلي لبث 

مرئية عبر اإلنترنت وإلى األجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة؛ -محتوى وسائط سمعية

مرئي؛ سوفتوير حاسب آلي -ي لالستخدام في بث محتوى صوتيسوفتوير حاسب آل

للتحكم بتشغيل أجهزة صوت وفيديو لمشاهدة، البحث و/أو تشغيل الصوت، الفيديو، 

التليفزيون، أفالم، صور رقمية أخرى، ومحتوى آخر متعدد الوسائط؛ سوفتوير حاسب 

شغيل، مراجعة، إعادة آلي لالستخدام في معالجة، إرسال، استقبال، تنظيم، معالجة، ت

إنتاج وبث محتوى صوتي، فيديو، ومتعدد الوسائط بما في ذلك المواد النصية، البيانات، 

الواردة  DVDالصور، الصوت، الفيديو وملفات صوتية مرئية؛ أقراص فيديوية رقمية 

 .70بالفئة 
 

-------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتجددة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( قطاع ه  72 - 73القطع ارقام )  -المنطقة الصناعية االولي  -الصالحية الجديدة 

 الشرقىةمحافظة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0بطاريات السيارات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

122922االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0423672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -حسن فهمى عرفة عيسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك/ حسن فهمى عرفة -القليوبيه  -القناطر الخيريه  -باسوس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

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

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0424937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكي  - 5محل رقم  -ميدان االوبرا  7

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مفتاح كهربائي بكافة انواعه واشكاله واجزائه ، سدادة مفتاح كهربائي ، وش  - 0الفئة 

بريزة بكافة انواعها ، شاسيه مفتاح كهربائي ، علبة مفاتيح ، لوحة  -مفتاح كهربائى 

 0مفاتيح الواردة بالفئة 
 

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

وغيررها 000200العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430020 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -محمد على عوض ابوطرية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد - 572مكتب  -الدور الخامس  -يبور مبني الفر -شارع النهضه وممفيس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0430322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل م طالبإس
 

 مصرى الجنسية -فردى  -عماد امين محمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القناطر الخيريه -جزيرة الشعير  -ش الكازينوهات  707

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع منتجات الفئة رقم  - 0الفئة 
 

ان الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

مسئول قاعدة البيانات اللعاب  -شركة بيك عيون لبرمجيات االلعاب والتسويق المساهمة 

 بيك غايمز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا 66620، كاباتاش ، باى اوغلو ، اسطنبول ،  6، الطابق  60بولو رقم زقاق اينا

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ؛ برامج  - 0الفئة 

ابلة للتنزيل ؛ األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية الق

برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالستخدام على الهواتف المحمولة ، تحديدا 

برامج الكمبيوتر لتوفير الوصول إلى األلعاب اإللكترونية من خالل مواقع الشبكات 

االجتماعية عبر اإلنترنت ؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة 

 0حمولة. بالفئة الم
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

يانات اللعاب مسئول قاعدة الب -شركة بيك عيون لبرمجيات االلعاب والتسويق المساهمة 

 بيك غايمز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا 66620، كاباتاش ، باى اوغلو ، اسطنبول ،  6، الطابق  60زقاق اينابولو رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ؛ برامج  - 0الفئة 

لكترونية القابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية القابلة للتنزيل ؛ األلعاب اإل

برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالستخدام على الهواتف المحمولة ، تحديدا 

برامج الكمبيوتر لتوفير الوصول إلى األلعاب اإللكترونية من خالل مواقع الشبكات 

؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة االجتماعية عبر اإلنترنت 

 0المحمولة. 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432238 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

مسئول قاعدة البيانات اللعاب  -بيك عيون لبرمجيات االلعاب والتسويق المساهمة شركة 

 بيك غايمز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا 66620، كاباتاش ، باى اوغلو ، اسطنبول ،  6، الطابق  60زقاق اينابولو رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

يل ؛ برامج ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة للتنز - 0الفئة 

األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية القابلة للتنزيل ؛ 

برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالستخدام على الهواتف المحمولة ، تحديدا 

اب اإللكترونية من خالل مواقع الشبكات برامج الكمبيوتر لتوفير الوصول إلى األلع

االجتماعية عبر اإلنترنت ؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة 

 0المحمولة. 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432240 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/01/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

مسئول قاعدة البيانات اللعاب  -شركة بيك عيون لبرمجيات االلعاب والتسويق المساهمة 

 بيك غايمز

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تركيا 66620، كاباتاش ، باى اوغلو ، اسطنبول ،  6، الطابق  60زقاق اينابولو رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ؛ برامج  - 0الفئة 

األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل ؛ برامج ألعاب الفيديو التفاعلية القابلة للتنزيل ؛ 

اتف المحمولة ، تحديدا برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لالستخدام على الهو

برامج الكمبيوتر لتوفير الوصول إلى األلعاب اإللكترونية من خالل مواقع الشبكات 

االجتماعية عبر اإلنترنت ؛ برامج ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لالستخدام على األجهزة 

 0المحمولة. بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة روز القابضه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه-الرياض  -شارع االمير نواف  -مبنى مازين -  2مكتب 

 9 : مةالــــــات العـــفئ
 

 0عدسات الصقة بالفئة  - 0الفئة 
 

--------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دودةشركة ذات مسئولية مح -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة 65775ص.ب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 0الفئة 

س واإلشارة الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقيا

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 

من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل أقراص فيديوية رقمية وغيرها 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 

 .0برمجيات كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433519 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، ابو ظبي ، االمارات العربية المتحدة 65775ص.ب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات العلمية والمالح - 0الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

ل أو نسخ تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسا

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 

أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 

 .0ة إطفاء الحرائق بالفئة برمجيات كمبيوتر، أجهز
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433524 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ذات مسئولية محدودة -شركة منطقة حرة  -فاليو هاوس ش م ح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العربية المتحدة ، رأس الخيمة ، االمارات 67202ص.ب 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر ]برمجيات قابلة للتنزيل[، برمجيات كمبيوتر مسجلة،  - 0الفئة 

برمجيات تطبيقات، تطبيقات برمجيات قابلة للتنزيل، برمجيات تطبيقات للهواتف 

 .0المتحركة، بطاقات الوالء المشفرة.بالفئة 
 

على حدى Kالتنازل عن حرف  -    االشتراطات        :  
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433834 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -شينزين هونور اليكترونيك كو ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

روود شيشيانغ باوان  2وى اندستريال بارك غوشو  نمبر نمبر ايه بى سى بيلدينج شينغ

 ديستريكت شينزين قوانغدونغ الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

جهاز االمداد بالطاقة عالي الجهد )الباور سبالي(، محوالت الطاقة )ادابتور(،  - 0الفئة 

والت (، محUSBأجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات )

مات عكسية ]كهربائية[، لوحات دارات مطبوعة  ]كهربائية[، أجهزة شحن السلكية، مقِوِّ

لدمج الدوائر المتكاملة، برمجيات وبرامج كمبيوتر إلدارة نظام المباني، أجهزة ملحقة 

مات عكسية ]كهربائية[ عالية السرعة، جهاز االمداد بالطاقة منخفض  بالكمبيوتر، مقِوِّ

الت كهربائية عالية التردد، الجهد، أجهزة شح ن البطارية، شواحن محمولة، محوِّ

خافتات ]منظمات[ كهربائية، محوالت للقوابس الكهربائية، أجهزة التحكم في الطاقة، 

مات التيار الكهربائي، أجهزة كهربائية للتحكم في  أجهزة االمداد بالطاقة العالمية، مقوِّ

غط العالي، أجهزة أشباه الموصالت الطاقة، أجهزة مقاومة الطاقة، محوالت الض

االلكترونية، دارات متكاملة كهربائية، أجهزة إرسال الموجات الدقيقة )هوائيات(، 

أجهزة إرسال التردد الالسلكي، مجسات ألكترونية )أجهزة استشعار(، ملفات حث 

]كهربائية[، ميكروفونات الردايو، أجهزة إرسال ]لإلتصال عن بُعد[، برامج كمبيوتر 

لتمكين و التحكم في الوصول، أجهزة خوادم الكمبيوتر، أجهزة تحول الطاقة الكيميائية 

 وال ترد ضمن فئات أخري. 0لوقود او كهرباء وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

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

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433897 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -بطرس سمعان بطرس ومنير سمير سمعان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -المنطقة الحرفية االولى  273قطعة رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

:      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434288 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه اسبانيه -ار جي جرين سيستيمز اس ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورجوس اسبانيا 70777-ويجار ايبول ايند فياللو نك3ميرينداد دي مونتيجا 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة الحماية من النيران، أجهزة إخماد الحرائق، أجهزة إخماد الحرائق  - 0الفئة 

األوتوماتيكية، سيارات اإلطفاء، مضخات إخماد الحرائق، صمامات خراطيم إخماد 

ية من الحوادث واإلشعاعات الحرائق، ألبسة الوقائية ضد الحرائق، ألبسة الحما

والحرائق، واقيات رجال اإلطفاء المصنوعة من األسبستوس، مضارب إخماد الحرائق، 

واقيات الوجه للعمال، الخوذ الواقية، مخارج الطوارئ وشباك اإلنقاذ، محلالت الغاز، 

القفازات وأغطية العيون للحماية من الحوادث، بطانيات الحريق، أجهزة قياس درجات 

حرارة، أجهزة التنفس عدا عما كان للتنفس االصطناعي، أنظمة رش الماء للحماية من ال

الحرائق، أنظمة رش الماء إلخماد الحرائق، أجهزة ومعدات اإلنقاذ، مشمعات اإلنقاذ، 

أجهزة السالمة المرورية للسكك الحديدية، أضواء إشارات المرور )أدوات اإلشارات 

أو الميكانيكية، صفارات اإلنذار، صفارات إصدار الضوئية(، اإلشارات المضيئة 

أصوات التحذير، أجهزة إنذار الحريق، اإلنذارات الصوتية، أجهزة اإلنذار الكهربائية 

للحرائق، أجهزة كشف واإلنذار عن الدخان، مؤشرات درجة الحرارة، مؤشرات 

 0مستوى الماء، المنظمات الحرارية، كاميرات تسجيل الفيديو فئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -احمد اسامه الطاهر محمد عبد المعز و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــنالع
 

 القاهره -مدينه نصر  -المنطقه التاسعه  -شارع احمد الزمر  22بلوك  76عمارة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الصمامات التي تستخدم في اجهزه اطفاء الحريق والوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

124429رقم االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434366 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هانغتشو انترنال باتيري كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -نغ تشانجان. فويانغ.  هانغتشو.  تشجيا -داتيان 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات كهربائية للمركبات، اوعية بطاريات، صفائح للبطاريات، بطاريات  - 0الفئة 

أنود، بطاريات غلفانية، بطاريات كهربائية، مدخرات كهربائية، خاليا كهربائية ضوئية، 

 ن فئات أخري.وال ترد ضم 0بطاريات شمسية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
 

 

 

176 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434367 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية ذات مسئولية محدودة -ال تي دي  -هانغتشو انترنال باتيري كو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -تشجيانغ   -انغتشو  ه  -فويانغ   -تشانجان  -داتيان 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

بطاريات كهربائية للمركبات، اوعية بطاريات، صفائح للبطاريات، بطاريات  - 0الفئة 

أنود، بطاريات غلفانية، بطاريات كهربائية، مدخرات كهربائية، خاليا كهربائية ضوئية، 

 وال ترد ضمن فئات أخري. 0فئة بطاريات شمسية وجميع هذه المنتجات واردة بال
 

االشتراطات        :      التنازل عن االرقام
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434404 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

دودة شركة ذات مسئولية مح -هانغتشو هيكميكرو سينسينج تيكنولوجي كو.، ال تي دي. 

 مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين جمهورية الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, تشيوشي رود , تونغلو اكونوميك ديفيلوبمينت زون , تونغلو  200, رقم  7بيلدينج اية 

 , الصين 677577كنتري , هانغتشو 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لة ل - 0الفئة  عرض وتسجيل وإدارة والوصول إلى منصات برمجيات كمبيوتر مسجًّ

وتخزين مقاطع الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر 

للهواتف المحمولة وهي برامج لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلى وتخزين مقاطع 

الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات وخادم شبكة الفيديو وخادم الوصول إلى الشبكة؛ 

جهزة ذاكرة الكمبيوتر؛ أجهزة ربط شبكات الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل أ

لعرض وتسجيل وإدارة والوصول إلى وتخزين مقاطع الفيديو والصور والتحكم في 

الكاميرات؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافياً؛ لوحات المؤشرات اإللكترونية؛ مسجالت 

كة؛ مسجالت الفيديو الشخصية؛ مسجالت الفيديو الرقمية؛ مسجالت فيديو الشب

ومشغالت الصوت والفيديو الرقمية؛ كاميرات، كاميرات فيديو؛ نظام مراقبة الفيديو عن 

بعد؛ أنظمة مراقبة اإلنذار؛ شاشة عرض صمامات ثنائية للضوء، شاشات العرض 

اإللكترونية؛ شاشات العرض المسطحة؛ اغطية العدسات للكاميرات؛ عدسات بصرية؛ 

نذار السرقة؛ أجراس إنذار إلكترونية؛ أجهزة استشعار كهربائية أو إلكترونية؛ كاميرا إ

تحتوي على مستشعر صورة خطي؛ كواشف النار والدخان؛ كواشف؛ إنذار السطو؛ 

بطاريات كهربائية؛ أنظمة التحكم في الوصول اإللكترونية لألبواب المتشابكة؛ معدات 

حديد الموضع العالمي؛ كاميرات مراقبة مع وظيفة التعرف على الوجه؛ أجهزة نظام ت

قياس درجة حرارة الجسم )غير طبية(؛ أدوات قياس؛ أسالك كهربائية؛ أجهزة تحكم 

عن بعد؛ أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي؛ معدات التصوير الحراري 

 0باألشعة تحت الحمراء للقياس. بالفئة 
 

نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذجم -االشتراطات        :      
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434584 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -حسين السيد السيد حسين وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -قويسنا  -تقسيم المنطقة الصناعيه  -الثانيه المرحلة  775القطعه رم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لوحة  -بواط  -وش مفتاح كهربائي  -شاسيه  -مفتاح كهربائي  -بريزه كهرباء  - 0الفئة 

 دون غيرها 0الكابالت كهربائيه الواردة بالفئة  -السلك الكهربائي  -توزيع 
 

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

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434661 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جونسون اند جونسون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  72066سى ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجير

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل تستخدم بواسطة مرضى جراحة تقويم العظام قبل  - 0الفئة 

الجراحة وبعد الجراحة، وبخاصة تطبيقات نقالة تسمح لمرضى جراحة تقويم العظام 

مكن مقدمي الرعاية الصحية من تقسيم ومراقبة بالتعامل مع مقدمي الرعاية الصحية وليت

مرضى جراحة تقويم العظام قبل الجراحة وبعد الجراحة؛ تطبيقات نقالة قابلة للتنزيل 

تستخدم بواسطة مرضى جراحة تقويم العظام تضم إرشادات في مجاالت التمارين 

ليات الجراحية واللياقة البدنية ومعلومات عن العمليات الجراحية ، وإعداد المريض للعم

وإعادة التأهيل من العمليات الجراحية؛ أجهزة كمبيوتر ونظم برمجبات مسجلة إلنشاء 

بيانات بسير العمليات الجراحية الرقمية تستخدم في جراحة تقويم العظام؛ أجهزة 

كمبيوتر ونظم برمجيات مسجلة تستخدم في جراحة تقويم العظام لتوثيق معلومات 

متعلقة بجراحة تقويم العظام ولتوفير حلول تدريبية لجراحة تقويم المريض أو األحداث ال

 0العظام.فئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435184 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقاً لقوانين االمارات  -يوتيك هولدينج ليمتد 

 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، برج السلع، مربعة سوق ابوظبي العالمي، 26، الطابق 76ورك  –ريسكو  - 2673

 جزيرة الماريا، ابوظبي، االمارات العربية المتحدة  

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات العلمية وا - 0الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 

إرسال أو نسخ  تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 

أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 

جهزة إطفاء الحرائق؛ بدالت غوص، أقنعة للغواصين، سدادات أذن برامج كمبيوتر؛ أ

للغواصين، مالقط أنفية للغواصين والسباحين، قفازات للغواصين، أجهزة تنفس للسباحة 

 .0تحت الماء؛ وجميع المنتجات المشمولة في الفئة 
 

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 ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435575 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين  -ال تى دى  -بيورتى بامب كو 

 دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ووفينج اندستريال بارك ، داكسي تاون ، نلينج سيتي ،  7، فاس  6، بيلدينج  2رقم 

 تاي زهو سيتي ، جيجيانغ بروفانس ، الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة رش المياه للتحكم في الحرائق؛ طفايات الحريق؛ أجهزة إطفاء الحريق؛  - 0الفئة 

لحريق؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ أجهزة واقية من الحوادث فوهات خراطيم إطفاء ا

لالستخدام الشخصي؛ لوحات تحكم ]كهربائية[؛ أجهزة مكافحة الحريق الواردة بالفئة 

 0رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

182 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالمية لالستيراد والتصدير  -صبرى عيسى مقلد وشركاة  شريف اسماعيل

 توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش مكرم عبيد 75 -مدينة نصر 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435611 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سويسرية  -سوسيتيه دي برودوي نستله اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فيفاي، سويسرا 7277

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات الحاسوب؛ البرمجيات التي يمكن تنزيلها عبر الهواتف الذكية أو  - 0الفئة 

الهواتف المحمولة أو المحطات الطرفية المتنقلة أو تطبيقات الحاسوب المحمولة 

والمكتبية األخرى؛ برمجيات التطبيقات للهواتف المحمولة؛ برامج تشغيل الحاسوب؛ 

ة قابلة للتنزيل؛ الساعات الذكية؛ األجهزة اإللكترونية والرقمية منشورات إلكتروني

متعددة الوظائف لعرض وقياس وتحميل ونقل المعلومات والتوصيات الشخصية 

والنتائج المتعلقة بالتمارين الرياضية والصحة والرفاهية والحالة الفسيولوجية والتغذية 

لحاسوب وأجهزة االستشعار وخدمات توصيل الوجبات والنظام الغذائي؛ معدات ا

والدوائر والوحدات المتكاملة؛ واجهات برمجة التطبيقات )ايه بيه آي اس(. 

 ( دون غيرهـــــــــــــا0الـــــــــــــــــوارده 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة - STARLANCEستار النس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مساكن الظباط امتداد رمسيس مدينه نصر 75عقار رقم  26شقه رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ع العدسات الواردة بالفئه العدسات الالصقه والعدسات الطبيه وكافه انوا - 0الفئة 
 

---------االشتراطات        :      
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435781 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزه  -المهندسين  - 75شقة  -لدور الثالث ا -ش السودان  676

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

------االشتراطات        :      



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أمانو كوربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كين -شي ، كانجاوا  -كو ، يوكو هاما -تشو ، كوهوكو  -، ماميدو  205

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تسجيل الزمن؛ ساعات الدوام ]ادوات تسجيل الزمن[؛ أجزاء وملحقات  - 0الفئة 

آالت ختم الوقت والتاريخ؛ اللوحات الكهربائية لعرض األرقام أجهزة تسجيل الوقت؛ 

المستهدفة والمخرجات الحالية أو ما شابه ذلك؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]بطاقات 

ذكية[؛ بطاقات الدوائر المتكاملة غير التالمسية؛ بطاقات الدوائر المتكاملة أو قارئات 

ة أو مشعل الكروت الممغنطة؛ برنامج البطاقات الممغنطة؛ كروت الدوائر المتكامل

كمبيوتر لنظام إدارة األفراد؛ برنامج كمبيوتر لنظام التحكم في الوصول؛ برنامج 

كمبيوتر لنظام إدارة العمل؛ برنامج حاسوب لنظام محاسبة الرواتب؛ برنامج كمبيوتر 

الت واألجهزة لنظام إدارة الكافيتريا؛ برنامج كمبيوتر لنظام إدارة مواقف السيارات؛ اآل

اإللكترونية وأجزائها؛ اجهزة معالجة البيانات؛ محطات نقل بيانات الكمبيوتر؛ أجهزة 

لنقل المعلومات ؛ أجهزة لتلقي المعلومات من الكمبيوتر؛ جهاز قفل السيارة لموقف 

السيارات؛ آالت معالجة بيانات الدفع لمواقف السيارات؛ مؤشر شحن وقوف السيارات؛ 

قوف السيارات؛ قارئ بيانات تذكرة وقوف السيارات اإللكتروني للمرور قراء تذاكر و

عبر البوابة؛ موزعات التذاكر اإللكترونية لمواقف السيارات؛ جهاز دفع آلي لحساب 

الركن اآللي؛ جهاز التعرف البصري على الحروف؛ جهاز التعرف على األنماط 

متكاملة لتحديد التردد الراديوي؛ لشريحة الكمبيوتر وأجهزة وبرامج الكمبيوتر؛ عالمة 

اآلالت اإللكترونية للتعرف على نوع السيارة وتمييزه على أساس الخصائص الفيزيائية؛ 

أجهزة الكشف بالموجات فوق الصوتية لوجود السيارة في ساحة االنتظار؛ كواشف 

زة معادن؛ مجسات مغناطيسية؛ أجهزة الكترونية للتحكم في بوابة وقوف السيارات؛ أجه

الكترونية للتحكم في بوابة وقوف الدراجات؛ أقفال إلكترونية الستخدامها مع الدراجة في 

الموقف؛ آالت تسجيل النقد؛ كمبيوتر رسوم وقوف السيارات المأهولة؛ آلة كتابة تذاكر 

موقف للسيارات مع وظيفة قراءة اإليصاالت ، يتم التحكم فيها إلكترونيًا؛ ماكينات كتابة 

إللكترونية؛ برامج الحاسوب لتمكين الدخول أو التحكم في الدخول؛ الفتة التذاكر ا

إلكترونية لتوجيه المواقف؛ لوحات إشارة الكترونية لإلشارات المتوفرة للموقف؛ لوحات 

مؤشرات توجيه السيارة اإللكترونية؛ عالمات إلكترونية لمدخل المواقف؛ أضواء التحكم 

ي الموضع ، ضوء بلونين أحمر أو أزرق ، يتم التحكم والتوجيه االلكترونية؛ ضوء ثنائ

فيه إلكترونيًا؛ أضواء التوجيه للمخرج يتم التحكم بها الكترونياً؛ أضواء إشارات دوارة ، 

يتم التحكم فيها إلكترونيًا؛ عالمات إلكترونية لمخرج الموقف؛ كاميرات مراقبة بالفيديو؛ 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

ام(؛ لوحات تحكم بالكهرباء؛ لوحات تحكم كاميرا مراقبة للوحة الترخيص )لوحة األرق

كهرباء للقفل الكهربائي؛ لوحات تحكم كهربائية للتحكم في مواقف السيارات؛ لوحات 

تحكم كهرباء لمواقف السيارات اآللية؛ بوابة عبور للطريق برسم مرور يتم التحكم بها 

لتذاكر للطرق إلكترونيًا؛ محطات كمبيوتر خدمة الدفع للطرق ذات الرسوم؛ موزعات ا

 0ذات الرسوم؛ بوابة عبور التحكم عن بعد للطرق برسم مرور الواردة بالفئة 
 

94402العالمة 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 أمانو كوربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان -كين -شي ، كانجاوا  -كو ، يوكو هاما -تشو ، كوهوكو  -، ماميدو  205

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة تسجيل الزمن؛ ساعات الدوام ]ادوات تسجيل الزمن[؛ أجزاء وملحقات  - 0الفئة 

الوقت والتاريخ؛ اللوحات الكهربائية لعرض األرقام أجهزة تسجيل الوقت؛ آالت ختم 

المستهدفة والمخرجات الحالية أو ما شابه ذلك؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]بطاقات 

ذكية[؛ بطاقات الدوائر المتكاملة غير التالمسية؛ بطاقات الدوائر المتكاملة أو قارئات 

الكروت الممغنطة؛ برنامج  البطاقات الممغنطة؛ كروت الدوائر المتكاملة أو مشعل

كمبيوتر لنظام إدارة األفراد؛ برنامج كمبيوتر لنظام التحكم في الوصول؛ برنامج 

كمبيوتر لنظام إدارة العمل؛ برنامج حاسوب لنظام محاسبة الرواتب؛ برنامج كمبيوتر 

هزة لنظام إدارة الكافيتريا؛ برنامج كمبيوتر لنظام إدارة مواقف السيارات؛ اآلالت واألج

اإللكترونية وأجزائها؛ اجهزة معالجة البيانات؛ محطات نقل بيانات الكمبيوتر؛ أجهزة 

لنقل المعلومات ؛ أجهزة لتلقي المعلومات من الكمبيوتر؛ جهاز قفل السيارة لموقف 

السيارات؛ آالت معالجة بيانات الدفع لمواقف السيارات؛ مؤشر شحن وقوف السيارات؛ 

رات؛ قارئ بيانات تذكرة وقوف السيارات اإللكتروني للمرور قراء تذاكر وقوف السيا

عبر البوابة؛ موزعات التذاكر اإللكترونية لمواقف السيارات؛ جهاز دفع آلي لحساب 

الركن اآللي؛ جهاز التعرف البصري على الحروف؛ جهاز التعرف على األنماط 

تحديد التردد الراديوي؛ لشريحة الكمبيوتر وأجهزة وبرامج الكمبيوتر؛ عالمة متكاملة ل

اآلالت اإللكترونية للتعرف على نوع السيارة وتمييزه على أساس الخصائص الفيزيائية؛ 

أجهزة الكشف بالموجات فوق الصوتية لوجود السيارة في ساحة االنتظار؛ كواشف 

معادن؛ مجسات مغناطيسية؛ أجهزة الكترونية للتحكم في بوابة وقوف السيارات؛ أجهزة 

نية للتحكم في بوابة وقوف الدراجات؛ أقفال إلكترونية الستخدامها مع الدراجة في الكترو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

الموقف؛ آالت تسجيل النقد؛ كمبيوتر رسوم وقوف السيارات المأهولة؛ آلة كتابة تذاكر 

موقف للسيارات مع وظيفة قراءة اإليصاالت ، يتم التحكم فيها إلكترونيًا؛ ماكينات كتابة 

ة؛ برامج الحاسوب لتمكين الدخول أو التحكم في الدخول؛ الفتة التذاكر اإللكتروني

إلكترونية لتوجيه المواقف؛ لوحات إشارة الكترونية لإلشارات المتوفرة للموقف؛ لوحات 

مؤشرات توجيه السيارة اإللكترونية؛ عالمات إلكترونية لمدخل المواقف؛ أضواء التحكم 

، ضوء بلونين أحمر أو أزرق ، يتم التحكم والتوجيه االلكترونية؛ ضوء ثنائي الموضع 

فيه إلكترونيًا؛ أضواء التوجيه للمخرج يتم التحكم بها الكترونياً؛ أضواء إشارات دوارة ، 

يتم التحكم فيها إلكترونيًا؛ عالمات إلكترونية لمخرج الموقف؛ كاميرات مراقبة بالفيديو؛ 

ت تحكم بالكهرباء؛ لوحات تحكم كاميرا مراقبة للوحة الترخيص )لوحة األرقام(؛ لوحا

كهرباء للقفل الكهربائي؛ لوحات تحكم كهربائية للتحكم في مواقف السيارات؛ لوحات 

تحكم كهرباء لمواقف السيارات اآللية؛ بوابة عبور للطريق برسم مرور يتم التحكم بها 

طرق إلكترونيًا؛ محطات كمبيوتر خدمة الدفع للطرق ذات الرسوم؛ موزعات التذاكر لل

 0ذات الرسوم؛ بوابة عبور التحكم عن بعد للطرق برسم مرور الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة امريكيه  -انك  -شركة جونيبر نتويركس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة األمريكية -إنوفشن واى سنيفا  7766

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أجزاء الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ؛ برامج الكمبيوتر القابلة  - 0الفئة 

،  للتنزيل ، وهي برامج نظام التشغيل القابلة للتنزيل ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل

وهي برامج نظام التشغيل القابلة للتنزيل لخدمات إدارة جهاز التوجيه ؛ أجهزة الكمبيوتر 

والبرامج القابلة للتنزيل للتوصيل البيني وإنشاء وإدارة وتأمين ومراقبة والتحكم 

والتشغيل والمحاكاة االفتراضية وتحسين وتكوين ونشر وصيانة والوصول واستكشاف 

ز التوجيه والبنية التحتية للشبكة والشبكات المحلية والعالمية ؛ بروتوكوالت إدارة جها

أجهزة الكمبيوتر والبرامج القابلة للتنزيل للتوجيه والتبديل ، أو اإلرسال ، أو المعالجة ، 

أو التصفية ، أو التحليل ، أو التأمين ، أو التحميل ، أو النشر ، أو العرض ، أو وضع 

التنظيم ، أو التسجيل ، أو تخزين البيانات ، أو الفيديو ، أو  العالمات ، أو التحرير ، أو

الصوت ، أو الصوت ، أو الحزم ، أو غيرها من طرق االتصاالت. برامج الكمبيوتر 

القابلة للتنزيل لتوفير وظائف األمان في الشبكات ، مثل توفير عوامل تصفية جدار 

( وإمكانية التشغيل VPNلخاصة )الحماية والتحكم في الوصول والشبكات االفتراضية ا

البيني مع بروتوكوالت أمان جهاز التوجيه والحماية من اختراق الشبكة والفيروسات ؛ 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ، وهي منصات تطبيقات الشبكة المفتوحة القابلة للتنزيل 

تها ؛ برنامج لتطوير تطبيقات الشبكة ونشرها واختبارها وتكوينها ومراقبتها واستضاف

نظام تشغيل الكمبيوتر القابل للتنزيل والذي يستضيف تطبيقات برامج الكمبيوتر ويسهل 

التفاعالت مع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية األخرى عبر شبكات المؤسسة ؛ 

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل الستخدامها في الوصول إلى المعلومات والتنقل فيها 

لها وتوزيع برامج الكمبيوتر وعرضها ؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل وتصفحها ونق

الستخدامها في الوصول إلى البنية التحتية لشبكات وأنظمة الكمبيوتر وعرضها ؛ أجهزة 

الكمبيوتر وتطبيقات البرامج القابلة للتنزيل لبرمجة شبكات المنطقة المحلية والعالمية 

لشبكات في األجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة والعالمية والبنية التحتية ل

الفيديو األخرى ؛ برامج وأجهزة الكمبيوتر القابلة للتنزيل إلدارة الشبكة ؛ برنامج الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي القابل للتنزيل لالستخدام في إدارة شبكة الكمبيوتر والمراقبة 

كمبيوتر ، أي أجهزة نقطة الوصول الالسلكية واستكشاف األخطاء وإصالحها ؛ أجهزة ال

(WAP ؛ أجهزة الكمبيوتر ، أي أجهزة نقطة وصول الشبكة المحلية ؛ أجهزة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 983عدد 

الكمبيوتر والبرامج القابلة للتنزيل إلدارة نقاط الوصول الالسلكية ونقاط الوصول إلى 

االتصاالت  الشبكة المحلية ؛ مفاتيح شبكة الكمبيوتر والموجهات والمحوالت ؛ أجهزة

الالسلكية ، أي األجهزة والبرامج الالسلكية لنقل البيانات والصوت والفيديو وأجهزة 

الكمبيوتر التي تحتوي على وظائف أمان الشبكة ، بما في ذلك جدران الحماية أو تشفير 

 0البيانات أو إمكانية التشغيل البيني مع بروتوكوالت أمان الشبكة. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها 000094شتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

---------االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436318 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل طالب إسم
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0436466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 امازون تكنولوجيز انك شركه  امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  02770تيرى افنيو ان ، سياتل ،  واشنطن  677

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو، األجزاء التشغيلية واكسسوارات  - 0الفئة 

األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو وبالتحديد سماعات الرأس والسماعات وفأرة ألجهزة 

الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم في األلعاب ومنصات 

أللعاب، برامج ألعاب الفيديو، برامج األلعاب اإللكترونية، األجزاء التشغيلية وأجهزة ا

الحاسوب الطرفية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للوصول إلى البيانات والمحتوى 

ونقلها بين األجهزة اإللكترونية وشاشات العرض، البرامج التي تربط خوادم األلعاب في 

زاء التشغيلية واكسسوارات ألعاب الفيديو وبالتحديد سماعات الرأس السحابة مع األج

والسماعات وفأرة ألجهزة الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم 

في األلعاب ومنصات األلعاب، األجزاء التشغيلية واكسسوارات ألعاب الفيديو التي 

ات الرأس والسماعات وفأرة ألجهزة تتصل بخوادم األلعاب في السحابة وبالتحديد سماع

الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم في األلعاب ومنصات 

األلعاب، البرامج للوصول إلى األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو وعرضها ولعبها 

وإدارتها ومشاركتها وتنزيلها وتحميلها وتوفيرها عبر السحابة، برامج الوصول إلى 

لعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو الموجودة على السحابة، برامج أللعاب الفيديو األ

وخدمة االشتراك في األلعاب اإللكترونية، برامج للوصول إلى خدمة االشتراك في 

األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو القائمة على السحابة، برامج األلعاب اإللكترونية 

تنزيلها عبر اإلنترنت أو شبكة اتصاالت أخرى، برامج وألعاب الفيديو التي يمكن 

األلعاب اإللكترونية وبرامج ألعاب الفيديو لالستخدام على الهواتف المحمولة والخلوية، 

برامج لضغط وفك ضغط البيانات وصور الفيديو المتعلقة باأللعاب اإللكترونية وألعاب 

يو التفاعلية، برامج األلعاب التفاعلية، الفيديو، أجهزة األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيد

برامج ألعاب الهاتف المحمول، برامج محرك اللعبة، برامج لتدفق محتوى الصوت 

والفيديو المتعلق باأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو على األجهزة اإللكترونية وأجهزة 

هواتف المحمولة التلفزيون وأجهزة الحاسوب الشخصية والشاشات واألجهزة اللوحية وال

 0والشاشات.فئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

---------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0438825 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه - 02770واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو  ان  677

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو، األجزاء التشغيلية واكسسوارات  - 0الفئة 

أس والسماعات وفأرة ألجهزة األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو وبالتحديد سماعات الر

الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم في األلعاب ومنصات 

األلعاب، برامج ألعاب الفيديو، برامج األلعاب اإللكترونية، األجزاء التشغيلية وأجهزة 

 الحاسوب الطرفية لأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو للوصول إلى البيانات والمحتوى

ونقلها بين األجهزة اإللكترونية وشاشات العرض، البرامج التي تربط خوادم األلعاب في 

السحابة مع األجزاء التشغيلية واكسسوارات ألعاب الفيديو وبالتحديد سماعات الرأس 

والسماعات وفأرة ألجهزة الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم 

ب، األجزاء التشغيلية واكسسوارات ألعاب الفيديو التي في األلعاب ومنصات األلعا

تتصل بخوادم األلعاب في السحابة وبالتحديد سماعات الرأس والسماعات وفأرة ألجهزة 

الحاسوب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وأجهزة التحكم في األلعاب ومنصات 

ديو وعرضها ولعبها األلعاب، البرامج للوصول إلى األلعاب اإللكترونية وألعاب الفي

وإدارتها ومشاركتها وتنزيلها وتحميلها وتوفيرها عبر السحابة، برامج الوصول إلى 

األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو الموجودة على السحابة، برامج أللعاب الفيديو 

وخدمة االشتراك في األلعاب اإللكترونية، برامج للوصول إلى خدمة االشتراك في 

لكترونية وألعاب الفيديو القائمة على السحابة، برامج األلعاب اإللكترونية األلعاب اإل

وألعاب الفيديو التي يمكن تنزيلها عبر اإلنترنت أو شبكة اتصاالت أخرى، برامج 

األلعاب اإللكترونية وبرامج ألعاب الفيديو لالستخدام على الهواتف المحمولة والخلوية، 

صور الفيديو المتعلقة باأللعاب اإللكترونية وألعاب برامج لضغط وفك ضغط البيانات و

الفيديو، أجهزة األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو التفاعلية، برامج األلعاب التفاعلية، 

برامج ألعاب الهاتف المحمول، برامج محرك اللعبة، برامج لتدفق محتوى الصوت 

يو على األجهزة اإللكترونية وأجهزة والفيديو المتعلق باأللعاب اإللكترونية وألعاب الفيد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

التلفزيون وأجهزة الحاسوب الشخصية والشاشات واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة 

والشاشات، البضائع االفتراضية القابلة للتنزيل وبالتحديد برمجيات الحاسوب التي تضم 

الغذائية والعملة  أشياء ثالثية األبعاد وقوام االلعاب ونماذج البناء واألدوات والمواد

النقدية والمالبس واكسسوارات الموضة الستخدامها بااللعاب على الخط مباشرة. 

 دون غيرها 0والواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة يابانية -سيسمكس كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، كوب ، هيوجو اليابان -كاى جندورى تشو  -، واكينو هاما  7-5-7

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لقياس ؛ أجهزة وأدوات االختبار ، ليست لألغراض الطبية ؛ أجهزة وأدوات ا - 0الفئة 

أجهزة وأدوات لالستخدام العلمي أو البحثي ؛ أجهزة وأدوات المختبرات ؛ أجهزة تحليل 

البكتيريا لالستخدام المختبري ؛ أجهزة تحليل الجسيمات لالستخدام المخبري ؛ جهاز 

معالجة البيانات , أجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر الطرفية ؛ شاشات )أجهزة 

ات )هارد وير الكمبيوتر( ؛ طابعات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر الكمبيوتر( ؛ الشاش

؛ لوحات مفاتيح الكمبيوتر, ذاكرة الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر؛ سوفت وير الكمبيوتر؛ 

برامج تشغيل الكمبيوتر المسجلة ؛ محطات الكمبيوتر خوادم الكمبيوتر المقرنات 

معدات معالجة البيانات( ؛ الماسحات )معدات معالجة البيانات( ؛ اجهزة القراءة )

الضوئية )معدات معالجة البيانات( ؛ وسائط البيانات الضوئية أقراص بصرية أقراص 

الفيديو المسجلة وأشرطة الفيديو ؛ ملفات الصور القابلة للتنزيل ؛ منشورات الكترونية؛ 

خيص في شرائح المجهر, ماصات. كفيت لالستخدام المختبري, حاويات للعينات للتش

المختبر ؛ حاويات لعينات لتحليل الجسيمات لالستخدام المختبري ؛ آالت وأجهزة توزيع 

الطاقة أو التحكم فيها ؛ محوالت دوارة معِدِّالت الطور عدادات وأجهزة اختبار كهربائية 

أو مغناطيسية ؛ األجزاء والتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله ، وكلها واردة في 

، باستثناء األسالك الكهربائية المصنوعة من المعدن والنحاس ، وكابالت هذه الفئة 

األلياف الضوئية ، والموصالت المعزولة ، وكابالت األلياف بين التوصيالت ، وحبال 

التثبيت ، والمحطات الكهربائية والميكانيكية ، والكهرباء الليفية والبصرية الوصالت ، 

س الكهربائية ، الكتل الموصلة ، مقرنات األلياف وصالت األلياف الضوئية ، المقاب

البصرية ، محوالت التردد الراديوي ، وحدات البيانات غير المتزامنة والمتزامنة ، 

وحدات األلياف الضوئية لجهاز اإلرسال األحادي والمرسل المتعدد ، أجهزة اإلرسال 

طات البيانات وأجهزة الكهربائية التي تكرر أو تعيد تشغيل أو تنسق اإلشارات من مح

التحكم ، أجهزة الحماية الكهربائية بما في ذلك لوحات الحماية ووحدات الحماية التي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

تحد من الجهد العالي وفشل خطوط الكهرباء ؛ مكثف ومشابك ومشابك للكابالت 

 0الكهربائية وكابالت األلياف الضوئية 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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418441 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -جورج راعى جورجى حنا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة   -الدور الرابع  - 70شقة  -ميدان تريومف  -ش احمد فهيم بيومي  67

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77المناظير واالجهزة الطبية ومستلزماتها الواردة بالفئة  - 77الفئة 
 

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 ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418723 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا -الكون ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 فرايبورغ ، سويسرا 7077،   3دى أفرى  -رو لويس 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77اجهزه و ادوات جراحيه و طبيه للعيون بالفئة  - 77الفئة 
 

منح الطالب حق  -وغيرها  940002العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0418724 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا -الكون ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رايبورغ ، سويسراف 7077 -، سى اتش  3دى أفرى  -رو لويس 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77اجهزه و ادوات جراحيه و طبيه للعيون فئة  - 77الفئة 
 

940002االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -سعيد منصور محمد منصور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حلميه الزيتون  -شارع سليم االول  27

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77مستلزمات طبيه الواردة بالفئة رقم  - 77الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0421373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة دي ام دبليو ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره - 77شقه  -الدور الخامس  -مصر الجديده  -ش صبحى نصر  6

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77مستلزمات الطبيه الوارده بالفئه ال - 77الفئة 
 

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

كال على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0429673 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه -النور للبصريات شركة مساهمة مصرية شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه -طريق اسكندريه القاهره الصحراوي مرغم العامريه  26الكيلو 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77المستلزمات الطبيه للعيون والبصريات من الفئه  - 77الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -اسامه محمد احمد بديوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره -نفره بملك /اسامه محمد احمد بديوي مركز دكنهور 

 10 : المةــــــت العاـــفئ
 

 77منتجات الفئه  - 77الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جونسون اند جونسون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  72066جيرسى ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيو

 االمريكية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

غرسات جراحية تتألف من مواد اصطناعية وأدوات جراحية، وجميعها  - 77الفئة 

تستخدم في جراحة تقويم العظام وتثبيت طرفْي العظم والجراحة العضلية الهيكلية 

لعالج إصابات العظام والرضوض والوجه والفكين والعمود الفقري؛ أجهزة طبية 

وحاالت العمود الفقري والعظام الناشئة عن األمراض التنكسية والتشوهات والرضوض 

واإلصابات المرتبطة بالرياضة؛ الغرز؛ مثبتات الغرز وصواني تعقيم لالستخدام 

الجراحي والطبي وصواني وحاويات لألدوات الجراحية والطبية والغرسات؛ أجهزة 

ص وعالج االضطرابات العصبية واضطرابات الجهاز العصبي المركزي؛ طبية لتشخي

روبوتات جراحية؛ أجهزة طبية، وبخاصة أجهزة روبوتية تستخدم بواسطة مزاولي 

الرعاية الصحية في العمليات الجراحية؛ أجهزة وبرمجيات تحديد الموقع الجراحي 

ة روبوتية جراحية تتكون والتي يتم توفيرها كوحدة معها؛ أجهزة طبية، وبخاصة أنظم

من أذرع روبوتية جراحية وأجهزة استشعار وكاميرات وأدوات جراحية وبرمجيات 

لإلدارة التشغيلية للنظم وشاشات الفيديو وأجهزة وأدوات المالحة وتحديد المواقع 

ووحدات العرض المرئية وأجهزة العرض والتسجيل البصريْين وأدوات التحكم 

اميرات المالحة وقواعد األذرع الروبوتية وشاشات اللمس، اإللكترونية وقواعد ك

وجميعها تباع كوحدة؛ أجهزة طبية على شكل أجهزة استشعار لمراقبة المرضى قبل 

جراحة تقويم العظام أو أثناءها أو بعدها؛ أجهزة طبية تضم الواقع االفتراضي أو الواقع 

مليات الجراحية أو لدى إشراك المعزز تستخدم بواسطة مزاولي الرعاية الصحية في الع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

المريض أو إعادة تأهيله؛ أنظمة تصور طبية تستخدم في جراحة تقويم العظام تتكون 

من أجهزة كمبيوتر وشاشات مراقبة وأجهزة طرفية لمعدات معالجة فيديوية وإدارة 

الصور وبرمجيات تشغيل؛ معدات جراحية، وبخاصة أنظمة مالحة جراحية تتكون من 

ب أو أجهزة استشعار أو واسمات لتقديم معلومات حول تشريح المريض؛ أجهزة تعق

ُعدد طبية وجراحية محمولة باليد تستخدم مع أنظمة المالحة الجراحية، وبخاصة العُدد 

واألدوات الجراحية التي يمكن تتبعها؛ أجهزة طبية لتحليل المشية؛ أنظمة أجهزة طبية 

كمبيوتر تحتوي على بيانات بسير العمليات تتألف من أجهزة كمبيوتر ونظم برمجيات 

الجراحية الرقمية لجراحة تقويم العظام؛ أنظمة أجهزة طبية، وبخاصة أجهزة كمبيوتر 

ونظم برمجيات كمبيوتر تستخدم في جراحة تقويم العظام لتوثيق معلومات المريض أو 

تقويم العظام؛ األحداث المتعلقة بجراحة تقويم العظام ولتوفير حلول تدريبية لجراحة 

أجهزة طبية، وبخاصة أنظمة استهداف وتصور جراحي تستخدم أثناء جراحة تقويم 

( وواسمات تحديد المواقع وتطبيقات ECGالعظام تتكون من وسادات تخطيط القلب )

البرمجبات القابلة للتنزيل والهواتف النقالة وحافظات للهواتف النقالة، وجميعها تباع 

 77ونقل بيانات المريض أثناء جراحة تقويم العظام.فئة كوحدة وتستخدم لجمع 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

209 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983د عد

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434826 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة -شركة جونسون اند جونسون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  72066ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 االمريكية

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 77مواد خياطة أو درز الجروح.فئة  - 77الفئة 
 

490222االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

ب رقم قدم عنها طل

 : 
 

    0436359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -ماجد احمد محمد وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -االزبكية  - 7ش نجيب الريحانى  اسفل العقار رقم  67

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 (77مامات الطبية الواردة بالفئة )الك - 77الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0412624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/05/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -كاليبر براندز اف زد اى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ات العربية المتحدةاالمار -رأس الخيمة  - 60627ص.ب. 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77اجهزة و معدات الطهي فقط الواردة بالفئة  - 77الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بسيطة شركة توصية -كيرلس فريد شوقي سيف و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  62نموذج أ وحدات ارقام  6مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب ساحل سليم عنبر 

 اسيوط -محافظة مركز ساحل سليم  22

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77اجهزة االنارة الواردة بالفئة  - 77الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432843 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -صبحى محمد عبد الرحيم مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر ابراش مشتول السوق ملك محمد فتحى امين الشرقيه

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

فالتر ومبرد الماء والكولمان وانظمة معالجة الماء وكل ما يخص لوازم  - 77الفئة 

 دون غيرها 77توريد وتركيب وتنظيم وتصفية وتوزيع وتنقية الماء الواردة بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 983عدد 

 

 

 المة الع

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432844 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -فردى  -صبحى محمد عبد الرحيم مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر ابراش مشتول السوق ملك محمد فتحى امين الشرقيه

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

فالتر ومبرد الماء والكولمان وانظمة معالجة الماء وكل ما يخص لوازم  - 77لفئة ا

توريد وتركيب وتنظيم وتصفية وتوزيع وتنقية الماء واجهزة وادوات وماكينات التهوية 

والتبريد والتدفئة وتكييف الهواء والمراوح وك ما يخص لوازم توريد وتركيب وتنظيم 

 77وجميع منتجات الفئة  77ء الواردة بالفئة وتحريك وتوزيع وتنقية الهوا
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432845 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -صبحى محمد عبد الرحيم مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ملك محمد فتحى امين  -مشتول السوق  -كفر ابراش 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة وادوات وماكينات التهوية والتبريد والتدفئة وتكييف الهواء والمراوح  - 77الفئة 

وكل ما يخص لوازم توريد وتركيب وتنظيم وتحريك وتوزيع وتنقية الهواء الواردة 

 دون غيرها 77بالفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الشركة العالمية لصناعات التكييف واألجهزة الكهربائية )يونيون إير جروب( 

 مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -أكتوبر  3 -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  370القطعة 

 11 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 77منتجات الفئة  - 77الفئة 
 

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

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0433898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن - بطرس سمعان بطرس ومنير سمير سمعان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة بدر  -المنطقة الحرفية االولى  273قطعة رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 77الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قم قدم عنها طلب ر

 : 
 

    0434585 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصيه بسيطة -حسين السيد السيد حسين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المرحلة الثانيه تقسيم المنطقة الصناعيه قويسنا المنوفيه 775القطعه رم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77اجهزه االناره و اللمبات بالفئة  - 77ئة الف
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0434903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد   -وليد محمد جودة محى الدين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -جمصة  -بالمرحلة االولي  - Hبلوك  - 52القطعة رقم  -المنطقة الصناعية 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77االدوات الصحية وجميع منتجات الواردة بالفئة  - 77الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435530 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 77الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436079 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الث الدور الث -ش السودان  676

 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 77الفئة 
 

---------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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436131 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -محمد ابراهيم خميس محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أبو النمرس -المنوات  -ش المدينة المنورة  0

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77منتجات الفئة رقم  - 77الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0436312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -75شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  676

 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77جميع المنتجات الواردة بالفئة - 77الفئة 
 

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

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0439318 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -افراد  -محمد فهمي  ايهاب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -العباسية  -ش رمسيس  676

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 77التركبيات الصحية و السباكة و اللمبات بالفئة  - 77الفئة 
 

لى حدةالتنازل عن البيان التجارى ع -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

225 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0358512 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/10/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فرنسية مساهمة -سيلينجير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مير ، فرنسا 67577زون انداستريال دى بوراى 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة للتنقيل عن طريق الماء المركبات المائية القوارب والسفن والزوارق  - 72الفئة 

القابلة للنفخ وخاصة القوارب القابلة للنفخ والقوارب المائية القابلة للنفخ هياكل السفن 

وتروس التوجيه للقوارب ذات المحركات وعجالت المركبات المائية ولوزام القوارب 

 72فئة 
 

----:         االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0419785 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فرد  -عماد يعقوب عوض الله  -منشأة المصرية الفرعونية للمواد الالصقة والدهانات 

 مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظة  -مدينة الفتح الصناعية  -المرحلة الثانية   770القطعة رقم  - كوم اوشين 

 الفيوم

 2 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 7جميع منتجات الفئة رقم  - 7الفئة 

 2غراء الصق راتنجات الصقة كله الصقة وجميع منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422157 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -فاطمة سليمان علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 حي شرق الدقهليه  -المنصوره 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 72جميع منتجات الفئة رقم  - 72الفئة 
 

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

الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

عنها طلب رقم قدم 

 : 
 

    0422159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -فاطمة سليمان علي عبد الرازق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ثان  -ش ابراهيم عوض بجوار االستاد بملك / عبد الودود محمود علي رفاعي 

 يهحي شرق الدقهل -المنصوره

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 72جميع منتجات الفئة  - 72الفئة 
 

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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0422993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -كوربوريشين كيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سيوول كوريا -جو  -سيوتشو  -رو  -هيولييونج  72

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

السيارات، سيارات رياضية، عربات صغيرة )المركبات(، الشاحنات،  - 72الفئة 

 دون غيرها 72ية بالفئة رقم الحافالت، سيارات كهربائ
 

000220االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0428936 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

سئوليه محدودة شركة ذات م -جويز هو تير امبورت & اكسبورت كو ، ال تى دى 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 نورث زهونجهوا رود ، جويانج ، جويزهو ، بى. ار. الصين 02/ اف  27

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 72جميع انواع االطارات الواردة بالفئة  - 72الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

:  
 

    0430189 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى -منشأه فرديه  -محمد مسعد محمد حسين الجندى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -بملك مسعد محمد حسين الجندي  -شارع ابراهيم العطار من شارع الثانويه  5

 محافظه الدقهليه -اول المنصوره 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 72الدرجات الهوائيه بكافه انواعها ومكوناتها وقطع غيارها بالفئه  - 72الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدة -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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0432683 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -رفعت عبد البديع عبد العليم علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -خلف الشونة بملك عبد العليم عبد البديع عبد العليم مركز بلبيس 

 2 - 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ق التي تستخدم في االغراض الصناعية والمواد الكيماوية والراتنج مواد اللص - 7الفئة 

 7وجميع منتجات الفئة  7الصناعي الواردة بالفئة 

 2الغراء الالصق والرانتج الطبيعي ومواد الوقاية من الصدأ الواردة بالفئة  - 2الفئة 

 2وجميع منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية ذات مسئولية محدودة -كاليتون ليمتد  -سوندارام 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تاميل نادو الهند 377773خادر ناواز خان رود نونجامباكام شيناي  72شايتانيا رقم 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات ذات الموتورات, المركبات ذات الثالث عجالت و ذات العجلتين و  - 72الفئة 

هى الدراجات البخارية , الدراجات البخارية ذات البداالت, االسكوتر و االسكوتر 

 72الصغير , و اجزاء و لوازم ما تقدم فئة 
 

009020االشتراطات        :      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 - 983عدد 

 

 

 العالمة 

 
 

قدم عنها طلب رقم 

 : 
 

    0435796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -ليمتد  -تتاجر ايضا باسم نيسان موتور كو  -نيسان جيدوشا كابوشيكى كايشا 

 يابانية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كن ،اليابان -شي، كاناجاوا   -يوكوهاما  -و،ك -شو، كاناجاوا  -،  تاكارا2رقم 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

السيارات ,العربات ,الشاحنات ,الشاحنات المغلقة )مركبات( ,مركبات  - 72الفئة 

االستخدام الرياضي ,السيارات الرياضية ,سيارات السباق ,آليات نقل الحركة للمركبات 

 ن غيرهـــــــــــــا( دو72البرية الوارده بالفئة )
 


