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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437167 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شعبان طاهر عطيوة يونس وشريكه عاطف السيد عبدالله السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اسكندرية -قسم العامرية  - 4قرية أبو عيانة بجوار محطة -بنجر السكر  -العامرية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 (1األسمدة والكيماويات الزراعية الواردة بالفئة ) - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان الوصفي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438397 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -سيد عبد الظاهر محجوب وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -ش محمد فريد 11

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

ا مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / محمد حسين  -طريق اسكندريه القاهره الصحراوي شرق ترعه النوباريه  28

 البحيره -مركز ابو المطامير  -عبد الحميد زايد 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة فى البحث العلمى و الزراعة والبستنة و زراعة الغابات  - 1الفئة 

إضافات كيميائية إلى مبيدات ‘ و االسمدة واألضافات الكيميائية إلى مبيدات الفطريات 

أسمدة من وجبات ‘ تراب للزراعة‘ سماد للزراعة مستحضرات تسميد ‘ لحشراتا

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

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

مستحضرات ‘ طعيم الشجرشمع لت‘ مستحضرات غروية لتطعيم الشجر‘ الزراعي

كلس ‘أسمدة نيتروجينية‘ هرمونات لتسريع نضج الفواكه‘ لتنظيم نمو النباتات

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

 1وجميعها واردة بالفئة‘ خبث ]سماد[‘ طحالب بحرية ]أسمدة[‘]أسمدة[
 

لب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطا
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -ناجى عبد الرؤف محمود نوح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك حسين عبد  -طريق الصحرامي امام مدينة النوبارية شرق ال 28الكليو  -النوبارية 

 البحيرة -الحميد محمد مركز ابو المطامير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1االسمدة وسماد للزراعة مستحضرات تسميد ومغزيات النبات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

في مجموعهااالشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441982 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة -الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة   14

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 552522االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442406 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة مساهمة -سي جيه شيلجيدانج كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو، سيول، جمهورية كوريا-رو، جانج  -، دونجهو333سي جيه شيلجيدانج سنتر، 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد مضافة كيميائية لالستخدام في تصنيع مستحضرات غذائية؛ مغذيات  - 1الفئة 

يرة للغايات الصناعية؛ مواد كيميائية لالستخدام في مجال الطعام المغذي للخم

للحيوانات؛ فيتامينات لمجال صناعة األغذية؛ بروتينات لمجال صناعة األغذية؛ حمض 

أميني لمجال صناعة األغذية؛ جلوكوز لمجال صناعة األغذية؛ إنزيمات لمجال صناعة 

كيميائية[؛ مستحضرات معززة للنكهة األغذية؛ مواد تحلية صناعية ]مستحضرات 

لمجال صناعة األغذية؛ دقيق لألغراض الصناعية؛ مستحضرات بكتيرية لمجال 

 1صناعة األغذية؛ باكتيريا بروبيوتيك لمجال صناعة األغذية الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445041 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22384هوستون   ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1بالفئة  تشكيل المحفز الحيوى - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445045 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يات المتحدة الوال  22384هوستون ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1محفز حيوى بصفته منتج كيميائي بالفئة  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يكية متحدةشركة امر  -ستولر انتربرايزيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22384هوستون   ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1حفازات كيميائية حيويه الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445048 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22384هوستون   ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : مةالــــــات العـــفئ
 

 1محفز حيوى بصفته منتج كيميائي الوارد بالفئة رقم  - 1الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445049 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22384هوستون   ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1محفز حيوى بصفته منتج كيميائي الوارد بالفئة رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445053 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة   22384هوستون ، تيكساس  433كيتى فرى واى ، سويت   0303

 االمريكية )امريكا(

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1ته منتج كيميائي الفئة محفز حيوى بصف - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445415 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 3333 - 42884يشيغان رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية م 333

 االمريكية

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كيماويات للعناية بالسيارات وصيانتها؛ المواد الالصقة الصناعية؛ االسمنت  - 1الفئة 

الالصق؛ غازات التبريد؛ سوائل منع التجمد؛ مبردات محركات المركبات؛ مواد مزيلة 

وائل الهيدروليكية بما في ذلك سائل المكابح، سوائل نقل الحركة، للبقع عن االنسجة؛ الس

سوائل توجيه المقود، سوائل قضبان التعشيق؛ إضافات كيميائية لوقود السيارات؛ 

مضافات كيميائية لزيوت المحركات؛ المنظفات المضافة إلى البنزين؛ مواد مضادة 

إلزالة الكربون من المحرك؛  للطرق لمحركات االحتراق الداخلي؛ المواد الكيميائية

مستحضرات االقتصاد في استهالك الوقود؛ مستحضرات منع الغليان لمبردات 

المحركات؛ محلول غسيل الزجاج األمامي؛ بخاخ لنفخ إطارات السيارات وسد الثقوب 

الصغيرة؛ مثبطات الصدأ لنظام تبريد السيارات؛ مانعات التسرب لنظام تبريد 

د للسيارات؛ مستحضرات ومضافات معالجة المحركات الكيميائية السيارات؛ اسمنت الس

للبنزين ووقود الديزل؛ منظفات نظام وقود السيارات الكيميائي؛ منظفات محركات 

السيارات الكيميائية؛ االسمنت المطاطي إلصالح اإلطارات الهوائية، مواد سد وإغالق 

لمكابح الـــــــــــــــــوارده العجالت؛ مواد سد الثقوب في اإلطارات؛ زيوت تشحيم ا

 ( دون غيرهـــــــــــــا1بالفئة )

 
 

و  225253العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه 

غيرها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

14 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركه مؤلفه وقائمه  طبقا لقوانين دولة فرنسا -اجرونيتريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ,كربون فرنسا 31303افينيو دى  ل  اوركيد  3بارك اكتيفسترى, 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ت؛ أسمدة؛ مغذيات الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة وزراعة الغابا - 1الفئة 

للنباتات؛ مستحضرات لتنظيم نمو النباتات؛ أسمدة حيوية؛ مستحضرات لتحسين التربة؛ 

أسمدة متعددة المغذيات؛ مستحضرات لتعزيز نمو النبات؛ مستحضرات لتنظيم نمو 

 النباتات..
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  3/  1القطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

راطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعهاالشت
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446142 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -المنطقة الصناعية الرابعة / ب  3/  1القطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ات شركة سكيب للكيماوي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة السادس من اكتوبر -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  3/  1القطعة رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

ياالشتراطات        :      التنازل عن مقاطع العالمه كال علي حد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446597 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة وفقا جمهورية  -يوبى ال كوربوريشن ليمتد  

 موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ج ، لويس استور ستريت ، بورت لويس ، موريشيوشتي اتش فلور ، نيوبورت بيلدن 4

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة  - 1الفئة 

الغابات؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة؛ بالستيك غير معالج؛ مواد دبـاغة لجلود 

د طبيعي، أسمدة، أسمدة؛ مستحضرات حيوية الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ سما

 1لالستخدام في الصناعة والبحث العلمي. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  08188ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  4833

 

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات البيولوجية بخالف األغراض الطبية والبيطرية؛ العوامل  - 1الفئة 

خففات والمستحضرات الكيميائية والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والم

والمستحضرات البيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي؛ الكواشف والمستحضرات 

التشخيصية بخالف االستخدامات الطبية أو البيطرية؛ العوامل والكواشف والمقاييس 

واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات 

لالستخدام العلمي والبحثي و بما في ذلك في مجاالت التنميط الجيني البيولوجية 

والبحوث الطبية والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية والجينوميات 

الوصفية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير األدوية البحوث وأبحاث عالج األمراض 

علوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم والبحوث الصيدالنية والبحوث المخبرية الطبية وال

األحياء وعلم األحياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية ومستحضرات 

التجميل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

مراض وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض والبحوث التشخيصية في المختبر واأل

المعدية والصحة اإلنجابية والرعاية المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وليس 

لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مجموعات تحتوي على نيوكليوتيدات أو كواشف أو 

إنزيمات أو ركائز إنزيمية أو عوامل أو فحوصات أو محاليل عازلة أو مستحضرات 

ستخدامها في أغراض غير طبية؛ مجموعات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية ال

تتكون من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو ركائز إنزيمية أو عوامل أو 

فحوصات أو محاليل أو مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لالستخدام 

العلمي والبحثي و بما في ذلك في مجاالت التنميط الجيني والبحوث الطبية والبحوث 

طرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية وعلم الجينوميات والتكنولوجيا الحيوية البي

وأبحاث تطوير األدوية وأبحاث عالج األمراض والبحوث الصيدالنية واألبحاث 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم األحياء وعلم األحياء الدقيقة 

غذية ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية والزراعة والطب الشرعي وسالمة األ

واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة و االورام وأمراض ما قبل 

الوالدة وأبحاث التشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

بيطرية؛ وجميع المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي و ليس لألغراض الطبية أو ال

 .1البضائع األخرى في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  08188، سان ديجو ، كاليفورنيا ايليومينا واى  4833

 

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات البيولوجية بخالف األغراض الطبية والبيطرية؛ العوامل  - 1الفئة 

والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات والمستحضرات الكيميائية 

لبيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي؛ الكواشف والمستحضرات والمستحضرات ا

التشخيصية بخالف االستخدامات الطبية أو البيطرية؛ العوامل والكواشف والمقاييس 

واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات 

جاالت التنميط الجيني البيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي و بما في ذلك في م

والبحوث الطبية والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية والجينوميات 

الوصفية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير األدوية البحوث وأبحاث عالج األمراض 

والبحوث الصيدالنية والبحوث المخبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم 

لم األحياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية ومستحضرات األحياء وع

التجميل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض والبحوث التشخيصية في المختبر واألمراض 

مركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وليس المعدية والصحة اإلنجابية والرعاية ال

لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مجموعات تحتوي على نيوكليوتيدات أو كواشف أو 

إنزيمات أو ركائز إنزيمية أو عوامل أو فحوصات أو محاليل عازلة أو مستحضرات 

كيميائية أو مستحضرات بيولوجية الستخدامها في أغراض غير طبية؛ مجموعات 

من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو ركائز إنزيمية أو عوامل أو تتكون 

فحوصات أو محاليل أو مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لالستخدام 

العلمي والبحثي و بما في ذلك في مجاالت التنميط الجيني والبحوث الطبية والبحوث 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

الجينوميات والتكنولوجيا الحيوية البيطرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية وعلم 

وأبحاث تطوير األدوية وأبحاث عالج األمراض والبحوث الصيدالنية واألبحاث 

المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم األحياء وعلم األحياء الدقيقة 

والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية 

الختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة و االورام وأمراض ما قبل وا

الوالدة وأبحاث التشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي و ليس لألغراض الطبية أو البيطرية؛ وجميع 

 .1البضائع األخرى في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446804 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لمتحدة االمريكية ، الواليات ا 08188ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  4833

 

 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات البيولوجية بخالف األغراض الطبية والبيطرية؛ العوامل  - 1الفئة 

والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات والمستحضرات الكيميائية 

ف والمستحضرات والمستحضرات البيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي؛ الكواش

التشخيصية بخالف االستخدامات الطبية أو البيطرية؛ العوامل والكواشف والمقاييس 

واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات 

البيولوجية لالستخدام العلمي والبحثي و بما في ذلك في مجاالت التنميط الجيني 

ث البيطرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية والجينوميات والبحوث الطبية والبحو

الوصفية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير األدوية البحوث وأبحاث عالج األمراض 

والبحوث الصيدالنية والبحوث المخبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم 

سالمة األغذية ومستحضرات األحياء وعلم األحياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي و

التجميل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض والبحوث التشخيصية في المختبر واألمراض 

المعدية والصحة اإلنجابية والرعاية المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وليس 

غراض الطبية أو البيطرية؛ مجموعات تحتوي على نيوكليوتيدات أو كواشف أو لأل

إنزيمات أو ركائز إنزيمية أو عوامل أو فحوصات أو محاليل عازلة أو مستحضرات 

كيميائية أو مستحضرات بيولوجية الستخدامها في أغراض غير طبية؛ مجموعات 

ئز إنزيمية أو عوامل أو تتكون من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو ركا

فحوصات أو محاليل أو مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لالستخدام 

العلمي والبحثي و بما في ذلك في مجاالت التنميط الجيني والبحوث الطبية والبحوث 

البيطرية وأبحاث األسنان والبحوث السريرية وعلم الجينوميات والتكنولوجيا الحيوية 

ير األدوية وأبحاث عالج األمراض والبحوث الصيدالنية واألبحاث وأبحاث تطو

المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم الحياة وعلم األحياء وعلم األحياء الدقيقة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية 

الوراثة و االورام وأمراض ما قبل  واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم

الوالدة وأبحاث التشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي و ليس لألغراض الطبية أو البيطرية؛ وجميع 

 .1البضائع األخرى في الفئة 
 



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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -حسام احمد احمد الجمل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهة  -ش الشهيد صبحي فهمي  4

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ماجد صبحى شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه قنا -قنا  -ش الميناء النهري ملك / ابتسام فتحي اسكندر 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423718 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -طارق ابراهيم بكرى السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -يوليو من ش حسين سعد الدين  83ش  1

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 8دة في الفئة رقم دهانات الوار - 8الفئة 
 

952335العالمة مرتبطة مع  العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423719 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 رى الجنسيةمص  -فرد  -طارق ابراهيم بكرى السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -يوليو من ش حسين سعد الدين  83ش  1

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 8دهانات الواردة في الفئة رقم  - 8الفئة 
 

جارىالتنازل عن البيان الت - 952353االشتراطات        :      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 ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423721 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -طارق ابراهيم بكرى السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -شبرا الخيمة  -يوليو من ش حسين سعد الدين  83ش  1

 2 : المةــــــت العاـــفئ
 

 8دهانات الواردة في الفئة رقم  - 8الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - 952335االشتراطات        :      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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426264 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 االصباغ الوطنية القابضة المحدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دبى  4288مركز دبى المالى العالمى  ص ب  4قريه البوابه المبنى  3لطابق  34وحده 

 االمارات العربيه المتحده -

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

ية من الصدأ ومواد حفظ الدهانات والورنيش وطالءات اللك؛ مواد الوقا - 8الفئة 

الخشب من التلف؛ مواد التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ راتنجات طبيعية خام؛ معادن في 

شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين 

 8والوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

لكراميل الستخدامها صبغة الكراميل لالستخدام في صناعة األشربة ؛ صبغة ا - 8الفئة 

في صناعة المشروبات ؛ صبغة الكراميل الستخدامه في صناعة المواد الغذائية ؛ ألوان 

 8الطعام لالستخدام المنزلي ؛ مواد التلميع) الليك( الفرنسية. 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0264943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/09/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا  -شركة جنرال توبيكس اس ار ال 

 لقوانين ايطاليا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايطاليا -سالو  84322,  38فيا النجوالجو زانارديللي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

يل ، تحديدا، الكريمات ، اللوسيونات ، جل مستحضرات التجميل ومواد التجم - 3الفئة 

، منقى وقابض للبشرة ، حليب منظف الغراض الزينة ، اقنعة ومستحلبات للعناية 

بالبشرة ، مقشر للبشرة ، زيوت الغراض التجميل ، كريمات وصابون تنظيف 

الغراض التجميل ، مستحضرات تجميل لحماية البشرة عند التعرض للشمس ) الزيوت 

يونات( ، مستحضرات تجميل لالستخدام بعد التعرض للشمس ) الكريمات واللوس

 3واللوسيونات( وهذة المنتجات بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0300103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 طبقا لقوانين لبنان شركة مساهمة تأسست وقائمة -شركة ساداباك ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان -ضهر المغارة  -الجية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

جل للشعر ، جل للحالقة ، شامبو ، ملطفات الشعر ، صابون سائل لليدين ،  - 3الفئة 

بالفئة  مزيالت طالء االظافر ، شمع الزاله الشعر الزائد ، صبغات للشعر ، كريم للشعر

3 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0300111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/03/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمر عويس محمد عفيفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لجيزةالجيزه , ا -بوالق الدكرور  -ش محمد السيد الغاوي ناحية الشوربجي 14

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3منظفات صناعية بالفئة  -صابون  - 3الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0328372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/12/30 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 شركه محدوده تالفت طبقا بموجب قوانين المملكه المتحده -سالزينجرز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار واي المملكة المتحدة 2  83يونيت ية بروك بارك ايست شايربروك ان جي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 -في غسل و كي المالبس مستحضرات تبييض االقمشه و مواد اخري تستعمل  - 3الفئة 

زيوت  -منتجات العطور  -صابون  -و كشط  -و جلي  -و صقل  -مستحضرات تنظيف 

العطور و  -منظفات اسنان  -غسول للشعر )لوشن(  -مستحضرات تجميل  -عطريه 

 -بودره التلك  -الشامبو  -مضادات للعرق  -مزيالت الروائح الكريهه  -مواد تواليت 

 3مستحضرات ما بعد الحالقه الوارده بالفئه  -الكولونيا  -اور جيل جيل لالستحمام و ش

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0335898 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/05/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسئولية -يونيليفر بى ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زد دى 4 88إنجلترا سى اتش -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون و المنظفات و مستحضرات التبييض و مستحضرات التنظيف و  - 3الفئة 

المواد العطرية ، و ماء التواليت و مواد بعد الحالقة و الكولونيا و الزيوت الطياره و 

ئح الكريهة و مواد ازالة رائحة العرق و مستحضرات العناية بفروة مواد ازالة الروا

الرأس و الشعر ، الشامبو و مواد تهيئة الشعر ، مواد تلوين الشعر ، منتجات تصفيف 

الشعر ، معاجين األسنان ، غسول االسنان لغير األستخدام الطبى ، مستحضرات العناية 

ة ، مستحضرات للحمام و االستحمام ، بالفم و األسنان ، مستحضرات تجميل غير طبي

مستحضرات العناية بالبشرة ، زيوت و كريمات و محاليل للبشرة ، مستحضرات 

للحالقة ، مستحضرات قبل و بعد الحالقة ، مستحضرات إزالة الشعر ، مستحضر 

للحماية من أشعة الشمس واسمرار البشرة ، مواد التزيين ، مواد التجميل و مواد إزالة 

التجميل ، هالميات البترول )الفازلين( و مستحضرات العناية بالشفاة ، بودرة التلك مواد 

، نسيج صوفى للتنظيف ، أعواد من القطن ،ضمادات تجميلية و مناديل تجميلية و 

مناديل مبللة ،مناديل ورقية ّمشربة بغسوالت تجميلية ، أقنعة للتجميل ، أقنعة لنضارة 

 3 الوجه .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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0373420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -الشركة المصرية للصنفرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية 84بلوك  1قطعة رقم  -المنطقة الصناعية الثانية 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

555225العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388506 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/03/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  14ش السودان الدور الثالث شقه  334

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئه  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408621 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/13 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -رشا طلعت مراد محمود شلبايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش عباس العقاد  82

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0408769 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -احمد حلمى حلمى مسعد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينة نصر -المنطقة الثانيه  -ش جمال دويدار  8الدور الثالث عقار  2شقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 .3البخور و العطور الوارده بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد الشربيني محمد متولي الشربيني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه -مركز ومدينه المنصوره  -بداوى بملك / الشرقاوى فوزى الشرقاوى محمد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

و بصفه خاصه المنظفات الصناعيه و  3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 

 المطهرات و مستحضرات التجميل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ام ابراهيم ابراهيم متولى خميس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المنظفات الصناعية 3ة بالفئة المنتجات الوارد  - 3الفئة 
 

229495العالمة 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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422646 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -اسامة فايز عياد نصر 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 محافظة اسيوط -نموذج أ بمدينة ساحل سليم  4عنبر رقم  48الوحدة رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0423175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -على مسعد احمد فتح الله وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الدخيلة   -البيطاش  -العجمى   - 2امام الكيلو  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -اسماء اسالم خالد زايد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر الشيخ -حامول مركز ال -تعاون اول بملك رضا فتحي محمد عبد الواحد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3منتجات الفئة   - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

223555العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليبي الجنسيه -فرد  -على رمضان عوض على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طبرق بنغازى ليبيا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  88شارع  183

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435887 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -عبد الله رضا عبد الله و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

جمع شركة مصر إيطاليا لألنشاء والتعمير بالدور األرضى بم 038الوحدة رقم 

 الشرقية –مدينة العاشر من رمضان  –للصناعات الصغيرة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخري تستعمل في غسل وكي المالبس  - 3الفئة 

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

تجميل ، غسول ) لوشن( ، منظفات األسنان مستحضرات تجميل ، مستحضرات 

مستحضرات العناية بالبشرة ، مستحضرات العناية بالجسم ، مستحضرا العناية بالشعر 

، مستحضرات العناية باالظافر ، كريمات ومساحيق إزالة الشعر ، عطور ، شامبو ، 

م وزيوت ومساحيق بلسم ، صابون ، شاور جيل ، معجون أسنان ، كريمات وسير

ومستحضرات للعناية بالجسم والبشرة والشعر واالظافر ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

3 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436446 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 - INTERCHEM PHARMAانتركيم فارما  -محمود محمد على خضر حسن

 منشأه فرديه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 أ المنطقة الصناعيه الحرفيه االولى غرب مدينه بدر88القطعه رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 ه انواعهامستحضرات التجميل والمنظفات بكاف - 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436518 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه اسبانيه ذات مسئوليه محدوة -البوراتوريوس بيبي اس ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 باتيرنا) فاليسنيا( ؛ اسبانيا 482023بارك تيكنولوجيكو  2كوندى اليساندرو فولتا 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد العطرية؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات المستخدمة للحالقة؛  - 3الفئة 

اللوشن المستخدم قبل الحالقة وبعد الحالقة؛ الكولونيا؛ زيوت الجسم؛ مستحضرات 

ير البشرة بفعل أشعة الشمس التجميل؛ الماكياج؛ منظفات االسنان؛ مستحضرات تسم

ومستحضرات الوقاية من الشمس؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي 

)بضائع عطرية(؛ المناديل المشبعة بمستحضرات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ 

مستحضرات للعناية بفروة الرأس والشعر؛ الشامبو والبلسم؛ صبغة للشعر؛ لوشن 

بيت الشعر )مستحضرات زينة( المستخدمة لتصفيف الشعر؛ مستحضرات تلميع وتث

الشعر؛ كريمات ومحاليل )غسول(للجلد؛ مستحضرات الزينة غير العالجية؛ 

مستحضرات تجميل لالستحمام والدش؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ 

( دون 33مستحضرات العناية بالشفاه؛ الصابون. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 ـــــــــاغيرهــــ
 

3554529االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436528 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة الحمد للتوكيالت التجارية وتجارة المنظفات الصناعية 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -ش البستان من ش التحرير  0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركه تضامن -شركة الحمد للتوكيالت التجارية وتجارة المنظفات الصناعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -بوالق الدكرور  -ش البستان من ش التحرير  0

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0436606 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سعيد يوسف كامل وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الدور الثامن  -مدينة نصر  -ي تقسيم أسماء فهمي  4من الشقة بالعنوان  8/1الغرفة 

 القاهرة

 3 : 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439748 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -حياة البوراتوريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس -شويفات اول القاهره الجديده ش شمال ال 312العقار رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439750 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ات مسئوليه محدودةشركة ذ -حياة البوراتوريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 التجمع الخامس -اول القاهره الجديده   -ش شمال الشويفات  312العقار رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439853 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

تأسست و قائمه طبقا  -شركة ذات مسئوليه محدوده  -الشركة العالمية للمواد الغذائية 

 لقوانين االمارات العربيه المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -الشارقة   - 4114ص ب 

 3 : مةالــــــات العـــفئ
 

صابون الزينة ، منظفات، صابون منظف، الشامبو والصابون السائل الواردة  - 3الفئة 

 3في الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439854 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/04 

 :التسجيل طالبإسم 
 

تاسست و قائمه طبقا  -شركة ذات مسئوليه محدوده  -الشركة العالمية للمواد الغذائية 

 لقوانين االمارات العربيه المتحده

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -الشارقة   - 4114ص ب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

، منظفات، صابون منظف، الشامبو و الصابون السائل الواردة صابون الزينة  - 3الفئة 

 3في الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامه مجمعه 

332555
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440108 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصرية -رويال كوزماتيك ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 منطقه بورسعيد الصناعيه بور سعيد

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 -الصابون  -مستحضرات العناية بالشعر  -مستحضرات التجميل  -العطور  - 3الفئة 

 3الشامبو و جميع منتجات الفئة  -الحالقة المنظفات معجون االسنان معجون 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -نصر مدينة  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  2

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441718 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اكتوبر  8مدينه  -المجاوره االولى  -بالحى الثالث  23بالعماره  1الدور االرضال رقم 

 الجيزه

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

955925االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شفائي لالستثمار والمؤسسات الطبية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 8مدينة  -األولى  المجاورة -الحي الثالث  - 23العمارة رقم  - 1الدور األرضي رقم 

 الجيزة -أكتوبر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

 955955العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441963 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شريف السيد جابر بسيوني وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية-المنتزة  -السرايا  -ش عبد السالم عارف  828

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3بالفئة )المنتجات الواردة  - 3الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442411 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -فوزى رزق محمد وشريكة 

 :نواــــــــــــــــــالعن
 

 الزيتون -االميريه  -متفرع من ترعه الجندى  -ش محمود محمد يوسف   4

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عفت سيد محمد الهجرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -عين شمس  -جسر السويس   -ش الزعيم غاندي 3

 3 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442450 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-مطاوع جمال مطاوع معتمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا -مركز دير مواس  -أبو خلقة  -مركز دير مواس 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

تعهد مالك العالمه -موضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان ال

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442840 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه محدودة عامة.تأسست و قائمة طبقا لقوانين  –جودرج كونسيومر برودكتز ليميتد  

 الهند

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تي اتش فلوور، بيروجشاناجار، ايستيرن اكسبريس هايواي، فيكهرولي  4جودرج وان، 

 ، الهند.320 433ايست، مومباي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

صابون، مستحضرات لتنظيف اليدين، مستحضرات تنظيف رغوية، صابون  - 3الفئة 

ة بمستحضر تنظيف، مستحضرات عناية بالبشرة، سائل غير طبية، مناديل مبللة مشرب

منظفات، منظفات أسطح غير طبية لغساالت األطباق، مستحضرات تجميل بالفئة رقم 

3. 
 

وغيرها 252435االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443216 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -حسن محمد علي محمود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -قنا  -دشنا  -الصعايدة  -شارع الخطاري  81

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تبيض االقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل المالبس  - 3الفئة 

ات تنظي وصقل وجلي وكشط والصابون , عطور وزيوت عطرية ومستحضر

ومستحضرات تجميل وغسول )محاليل للشعر ( منظفات االسنان وجميع المنتجات 

 3الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش منطقة حرة -ارتي سينس ش م ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الحره بالحمرية الشارقه   127G-E2-14مبنى مكاتب التأجير إى مكتب رقم 

 االمارات

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ت رائحة التعرق لألفراد، ماء كولونيا، ماء تواليت، كهرمان عطور، مزيال - 3الفئة 

]عطور[، زيوت للعطور والروائح، بخور، زيوت أساسية عطرية، مستحضرات 

تعطير الجو، أمالح االستحمام ليست لألغراض الطبية، مستحضرات استحمام ليست 

الت تدليك لألغراض الطبية، مواد تجميل، أطقم تجميل، كريمات العناية بالبشرة، ج

لليدين والجسم بخالف تلك الخاصة باألغراض الطبية، وغسوالت تجميلية للجسم، 

 3عطور للشعر الواردة في الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443919 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش منطقة حرة -ارتي سينس ش م ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الحره بالحمرية الشارقه   127G-E2-14مبنى مكاتب التأجير إى مكتب رقم 

 االمارات

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ماء تواليت، كهرمان عطور، مزيالت رائحة التعرق لألفراد، ماء كولونيا،  - 3الفئة 

]عطور[، زيوت للعطور والروائح، بخور، زيوت أساسية عطرية، مستحضرات 

تعطير الجو، أمالح االستحمام ليست لألغراض الطبية، مستحضرات استحمام ليست 

لألغراض الطبية، مواد تجميل، أطقم تجميل، كريمات العناية بالبشرة، جالت تدليك 

اصة باألغراض الطبية، وغسوالت تجميلية للجسم، لليدين والجسم بخالف تلك الخ

 3عطور للشعر الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443929 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

ئمة شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال خليجى تأسست وقا -شركة الماس الوطنية 

 طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 88838جدة حي البلد ـ شارع الذهب ـ عمارة حسن سراج ــ الدور الثالث ص ب 

 المملكة العربية السعودية 3124الرمز البريدي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ى تستعمل في غسل وكي المالبس، مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخر - 3الفئة 

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

مستحضرات تجميل , غسول )لوشن( للشعر , منظفات اسنان وجميع المنتجات الواردة 

 3في الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444602 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة جونسون اند جونسون

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  32033ون جونسون اند بالزا ، نيو برونزويك ، نيوجيرسى 

 االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مرطب للبشرة، كريم سطحي للعين، سيروم للوجه، وعالجات مقاومة لظهور  - 3الفئة 

 33عالمات تقدم العمر في الوجه بالفئة 
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 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -غاده حسين سرور منصور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الظاهر  -شارع ذههنى  82

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 (3جميع منتجات الفئة ) - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -عادل صالح محمد سالم و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االسكندريه برج العرب الجديده  المنطقة الصناعيه الثانيه مجمع الصناعات الصغيره 

 3-8وحده  33عنبر 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنظفات الواردة في الفئه  - 3الفئة 
 

553555االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445671 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

قماش سحج )سَّنفرة( ؛ ورق سحج )سَّنفرة(؛ بلسم ما بعد الحالقة ؛ كولونيا ما  - 3الفئة 

د بعد الحالقة ؛ كريمات ما بعد الحالقة ؛ جل ما بعد الحالقة ؛ غسوالت ) لوشن ( لما بع

الحالقة ؛ معطرات الجو ]مستحضرات عطرية[؛ مواد تنظيف المصارف القلوية في 

شكل صلب ؛ منظفات متعددة األغراض ؛ أعواد قطنية لجميع األغراض لالستخدام 

الشخصي ؛ حليب اللوز ألغراض التجميل ؛ مزيالت روائح كريهة مضادة للتعرق ؛ 

وائح كريهة لالستخدام الشخصي صابون مضاد للتعرق ؛ مضادات التعرق ومزيالت ر

؛ مضادات التعرق لالستخدام الشخصي ؛ مضادات التعرق ؛ كريمات المضادة للتجاعيد 

ألغراض التجميل ؛ كريمات مضادة للتجاعيد ؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة 

المعطرة ؛ مواد قابضة ألغراض التجميل ؛ منظفات أوتوماتيكية لغسل الصحون ؛ ملمع 

ات ؛ منعمات ) ملطفات( شعر االطفال ؛ شامبو اطفال؛ مناديل مبلله لالطفال؛ السيار

عطر اليانسون النجمي ؛ بلسم ، بخالف المستخدم لألغراض الطبية ؛ جل االستحمام 

واالستحمام بالدوش ؛ كريم اإلستحمام؛ بلورات االستحمام ألغراض التجميل ؛ زيت 

الت ) لوشن( االستحمام ألغراض التجميل ؛ اإلستحمام لالستخدامات التجميلية ؛ غسو

كريمات التجميل للعناية بالجسم ؛ كريمات التجميل ؛ مبيض لألغراض المنزلية ؛ 

مبيض لالستخدام في التنظيف ؛ مستحضرات التبييض ) القصر( ؛ مستحضرات العناية 

ت بالجسم والجمال ؛ كريمات الجسم ؛ مزيالت روائح كريهة للجسم ]العطور[؛ مزيال

روائح كريهة للجسم ؛ غسوالت الجسم ألغراض التجميل ؛ غسوالت الجسم ؛ غسوالت 

على شكل قناع للجسم ؛ بخاخات رذاذ للجسم ؛ بخاخات رذاذ ؛ غسول للجسم ؛ ملمعات 

لألحذية ؛ معطرات النفس ؛ رذاذات منعشة للنفس ؛ شرائط منعشة للنفس ؛ ملمع 

نظيف السجاد ؛ شامبو للسجاد ؛ منظفات السيارة؛ شامبو السيارة ؛ مستحضرات ت

المصارف الكاوية ؛ منظفات المصارف الكيميائية في شكل هالم ؛ منظفات المصارف 

الكيميائية في شكل سائل ؛ طالء الكروم ؛ مستحضرات التنظيف والجلي والكشط ؛ 
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مسحضرات ومواد التنظيف والجلي والتلميع ؛ أقنعة تطهير للوجه ؛ مستحضرات 

ر لالستخدام الشخصي ؛ أقمشة مشربة بمستحضرات التنظيف ؛ قطعة قماش أو التطهي

مناديل مشربة بمطهر للبشرة ؛ كريم بارد؛ مستحضرات التلوين ألغراض التجميل؛ 

مستحضرات التجميل للعناية بالجسم ؛كريمات التجميل ؛ كريمات ومستحضرات حليبية 

اليدين والجسم ؛ أقالم تجميل العيون وغسوالت ومواد هالمية ومساحيق تجميلية للوجه و

؛ غسوالت التجميل ؛ أقنعة التجميل ؛ زيوت التجميل ؛ مساحيق التجميل ؛ مستحضرات 

تجميل لألظافر ؛ مستحضرات التجميل ؛ مستحضرات التجميل على شكل بخاخات 

للعناية بالبشرة ؛ مواد التجميل ومستحضرات التجميل ؛ مستحضرات التجميل والمكياج 

مستحضرات التجميل؛ أعواد القطن ألغراض التجميل ؛ ممسحات قطن مشربة  ؛

بمستحضرات إزالة المكياج ؛ أعواد قطنية مشربة بمستحضرات إزالة المكياج ؛ غزل 

قطني ومسحات القطن ألغراض التجميل ؛ غزل قطني وأعواد القطن ألغراض 

قطني لالستخدام في التجميل ؛ غزل قطني ألغراض التجميل ؛ مسحات من الغزل ال

مستحضرات التجميل ؛ كريمات النهار ؛ منظفات األسنان وغسوالت الفم ؛ مزيالت 

الروائح الكريهة للعناية بالجسم ؛ أقراص منظفة لغسالة الصحون ؛ منظفات غسالة 

الصحون على شكل جل ؛ منظفات غسالة الصحون في شكل سائل ؛ منظفات غسالة 

فات غسالة الصحون على شكل أقراص ؛ منظفات الصحون في شكل مسحوق ؛ منظ

غسل الصحون ؛ مناديل مبللة لألطفال لألستخدام مرة واحدة مشربة بمستحضرات 

التطهير الشخصية ؛ مناديل مبللة لألستخدام مرة واحدة مشربة بمواد كيميائية أو 

واحدة مركبات للتنظيف لالستخدام الصناعي والتجاري ؛ مناديل مبللة لألستخدام مرة 

مشربة بمواد كيميائية أو مركبات تطهير للنظافة الشخصية ؛ مناديل مبللة لألستخدام 

مرة واحدة مشربة بمركبات التطهير لالستخدام على الوجه ؛ مستحضرات إزالة انسداد 

المصاريف ؛ رائحة تيبري الشرقية ]زيت عطري[ ؛ ماء تواليت وماء كولونيا ؛ ماء 

حة لألكل للمواد الغذائية ]زيوت عطرية[ ؛ مينا األظافر؛ الكولونيا ؛ خالصات صال

منظفات المصاريف األنزيمية ؛ الزيوت األساسية كعطر ألغراض الغسيل ؛ خالصات 

وزيوت أثيرية ؛ خالصات أثيرية ؛ خالصة األوكالبتوس ]الزيت العطري[ ؛ كريمات 

طفات األقمشة ؛ منعمات العين ؛ غسول العين ؛ مزيالت مكياج العين ؛ ظالل العين ؛ مل

األقمشة إلستخدامات الغسيل ؛ منعمات االقمشة ؛ غسول الوجه والجسم ؛ مناديل مبللة 

لتنظيف الوجه ؛ كريم الوجه؛ أقنعة الوجه ]مستحضرات التجميل[ ؛ مناديل مبللة للوجه 

رة ؛ منظفات الوجه ؛ كريم للوجه؛ مكياج الوجه ؛ مواد فرك الوجه ؛ كريمات تفتيح البش

ألغراض التجميل ؛ كريمات تفتيح البشرة ؛ رذاذات مزيلة للروائح الكريهة نسائية ؛ 

مستحضرات تنظيف األرضيات ؛ تلميع األرضيات؛ مزيالت شمع األرضيات 

]مستحضرات الجلي[؛ بخاخات مزيلة لروائح القدم الكريهة ؛ مواد فرك القدم ؛ ماكياج 

ات الروائح الطيبة للغرف الكهربائية ؛ أساس؛ عبوات أعادة تعبئة العطور لموزع

عبوات أعادة تعبئة العطور لناشرات الزيوت العطرية الكهربائية ؛ عبوات اعادة تعبئة 

العطور لموزعات الروائح الطيبة للغرف غير الكهربائية ؛ مستحضرات معطرة للعناية 

يع األثاث؛ بالجسم ؛ غسول بالفواكه والخضروات ؛ بخور تبخير لغرف التعطير ؛ تلم

طالء هالمي ) جل ( لألظافر ؛ مزيالت هالمية ) جل( لألظافر ؛ مستحضرات هالمية 

) جل( إلزالة األظافر ؛ غسول وجه هالمي ) جل( غير الدوائي ؛ المواد الهالمية ) 

الجل ( والبخاخات والموس والبلسم لتصفيف الشعر والعناية بالشعر ؛ منظفات الزجاج 

فر ؛ أقنعة الشعر وفروة الرأس ؛ أقنعة لتجميل الشعر ؛ مبيض ) ؛ مواد المعة لألظا

مواد قصر ( الشعر ؛ أقنعة العناية بالشعر ؛ صبغات الشعر ؛ مستحضرات صبغ الشعر 

؛ منعمات الشعر ؛ كريمات الشعر ؛ جل الشعر؛ جل الشعر وبخاخات الشعر ؛ أقنعة 
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ة الشعر ؛ جل إزالة الشعر ؛ الشعر ؛ زيوت الشعر ؛ عالجات تجعيد الشعر ؛ جل حماي

بخاخات إزالة الشعر ؛ كريمات إزالة الشعر ؛ جل إزالة الشعر ؛ بخاخات إزالة الشعر ؛ 

شامبو الشعر ومنعمات الشعر ؛ بخاخات الشعر وجل الشعر؛ بخاخات الشعر ؛ 

مستحضرات تسريح الشعر ؛ عالجات تسريح الشعر ؛ غسوالت عالجية لتسريح الشعر 

الشعر ؛ أقنعة تصفيف الشعر ؛ زيت تصفيف الشعر ؛ مستحضرات ؛ جل تصفيف 

عالج الشعر منظفات اليد ؛ كريمات اليد ؛ كريم غسل اليدين ؛المنظفات المنزلية التي 

لها خصائص مطهرة ؛ أقمشة مشربة للتنظيف ؛ أقمشة مشربة إلزالة الغبار ؛ أقمشة 

مخاريط البخور؛ أعواد البخور مشربة للتلميع ؛ سلك جلي مشرب للتنظيف ؛ البخور و 

بغة الزرقاء( ؛ منظفات الغسيل؛ صابون  ّ ؛ البخور؛ مبيض الغسيل ؛ نيلة للغسيل )الص 

الغسيل ؛ نشا الغسيل ؛ خالصة الخزامى ]الزيت العطري[ ؛ زيت الالفندر العطري 

على شكل لفافات ؛ ملمعات الجلد ؛ خالصة عشب الليمون ]الزيت العطري[ ؛ بلسم 

ه؛ بلسم الشفاه غير الطبي ؛ مستحضرات العناية بالشفاه ؛ كريمات الشفاه ؛ ملمع الشفا

شفاه؛ صابون سائل لغسل الجسم ؛ صابون سائل للغسيل ؛ غسوالت للعناية بالجسم ؛ 

غسوالت لتقوية األظافر ؛ غسوالت وكريمات ومستحضرات للعناية بالوجه والجسم 

] مستحضرات التجميل[ ؛ قاعدة مكياج؛ مكياج وفروة الرأس واألظافر والشعر ؛ مكياج 

للجسم ؛ مكياج الوجه والجسم ؛ مكياج للوجه ؛ أساسات المكياج ؛ أطقم المكياج ؛ أقالم 

المكياج مسحوق المكياج ؛ مستحضرات التجميل ؛ مزيالت المكياج ؛ كريمات إزالة 

ج يباع في علب المكياج ؛ غسوالت إزالة المكياج ؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ مكيا

مضغوطة ؛ مكياج ؛ ملمعات معدنية ؛ بخاخات على شكل رذاذ للجسم والوجه بالمياه 

المعدنية ؛ خالصة النعناع ]الزيت العطري[ ؛ زيت النعناع العطري على شكل لفافات ؛ 

غسول مرطب للجسم ؛ غسول الفم ، ليس لألغراض الطبية ؛ مستحضرات تلميع 

ية باألظافر ؛ منعمات األظافر ؛ كريمات األظافر ؛ األظافر ؛ مستحضرات العنا

كريمات األظافر لالستخدام التجميلي ؛ مينا األظافر ؛ مقويات األظافر ؛ ملمع األظافر؛ 

طبقات أساسية لطالء األظافر ]مستحضرات التجميل[ ؛ مقويات األظافر ؛ طالء 

لليل ؛ مضادات التعرق األظافر؛ خالصة زهر البرتقال ]الزيوت األساسية[ ؛ كريمات ا

غير الطبية ؛ كريمات التطهير غير الدوائية لالستخدام الشخصي ؛ كريمات غير طبية 

لفرك الوجه ؛ الشامبو غير الطبي للقشرة ؛ كريمات القدم غير الطبية ؛ غسوالت القدم 

غير الطبية ؛ مستحضرات عالج الشعر غير الطبية ألغراض التجميل ؛ غسول اليدين 

بي ؛ غسوالت غير طبية للجسم ؛ غسوالت وجه غير طبية أساسها الصابون ؛ غير الط

زيوت للعطور والروائح ؛ منظفات الفرن ؛ زيوت العطور ؛ كريمات معطرة ؛ بودرة 

التالك المعطرة ؛ العطور والبخور والروائح الطيبة ؛ العطور وماء كولونيا ؛ مزيالت 

ألغراض التجميل ؛ زيوت الصنوبر لتنظيف الروائح الكريهة الشخصية ؛ مادة هالمية 

األرضيات؛ ملمعات لتلميع األحذية ؛ كريمات التلميع ؛ مزيجات من أوراق الورود 

المجففة المعطرة ]روائح طيبة[؛ مناديل مبللة مشربة مسبقا التطهير ؛ مناديل مبللة 

طبة أو مشربة مسبقة الترطيب للتطهير ؛ وسادات أو مناديل أو مناديل مبللة للتطهير مر

مسبقا ؛ مستحضرات لفتح أنابيب الصرف ؛ مستحضرات لفتح األحواض ؛ 

مستحضرات لفتح أنابيب النفايات ؛ جل ما قبل الحالقة ؛ عبوات إعادة التعبئة لموزعات 

الروائح الطيبة الكهربائية ؛ زجاجات دوارة مليئة بالزيوت العطرية ؛ مزيالت الروائح 

زينة[ ؛ ماء الورد ]مواد تقطير عشبية[؛ خالصة إكليل الجبل  الكريهة الدوارة ]أدوات

]الزيت العطري[ ؛ غسوالت معطرة للجسم ؛ سوائل الجلي ؛ مساحيق الجلي ؛ 

مستحضرات الجلي ؛ مواد الجلي ؛ الشامبو والمنعمات ؛ الشامبو ؛ كريمات الحالقة ؛ 

الرقبة ؛ مواد تلميع رغوة الحالقة ؛ جل حالقة؛ ملمعات األحذية واألحذية طويلة 
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األحذية باللون األسود ]ملمع أحذية[ ؛ كريمات وملمعات األحذية ؛ أدوات تلميع األحذية 

التي تحتوي على ملمع األحذية ؛ ملمع أحذية ؛ جل االستحمام بالدوش ؛ جل وكريمات 

وزيوت االستحمام بالدوش؛ مستحضرات فتح األحواض ؛ كريمات تبييض البشرة ؛ 

تبييض البشرة ]مستحضرات التجميل[ ؛ غسول الوجه أساسه الصابون ، مستحضرات 

غير طبي ؛ صابون للعناية بالجسم ؛ مزيالت البقع ؛ مستحضرات إزالة البقع ؛ واقيات 

الشمس ]مستحضرات التجميل[ ؛ بودرة التالك ألغراض التجميل ؛ بودرة التالك 

طري[ ؛ زيت شجرة الشاي الستخدامات الزينة ؛ خالصة شجرة الشاي ]الزيت الع

العطري على شكل لفافة ؛ مستحضرات تبييض األسنان ؛ مستحضرات توحيد لون 

الجسم ؛ مستحضرات توحيد لون الوجه؛ غسول لتوحيد لون الوجه والجسم واليدين 

ألغراض التجميل ؛ معاجين األسنان ؛ معاجين تبييض األسنان ؛ مسحوق الغسيل ؛ 

غسيل ؛ سوائل تنظيف الزجاج األمامي ؛ مناديل مبللة مشربة منظفات الغسيل ؛ سوائل ال

 3بمستحضرات التطهير الشخصية. 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445841 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وليةشركة عامة محدودة المسئ -يونيليفر جلوبال اي بي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 زد دي ، المملكة المتحدة 4  88انجلترا سي اتش  -بورت ساناليت ويرال مرسيسد 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون ؛ عطور وكولونيا وكولونيا بعد الحالقة والكولونيا؛ زيوت عطرية؛  - 3الفئة 

رات العناية بفروة الرأس والشعر؛ مزيالت روائح كريهة و مضادات للعرق؛ مستحض

شامبو و منعم الشعر؛ ملونات الشعر؛ منتجات تصفيف الشعر؛ معجون األسنان؛ 

غسوالت فم ليست لغايات طبية؛ مستحضرات تواليت غير طبية؛ مستحضرات 

االستحمام وحمام الدُّش؛ مستحضرات العناية بالبشرة ؛ الزيوت و الكريمات و غَُّسوالت 

صة بالبشرة؛ مستحضرات الحالقة؛ مستحضرات قبل و بعد الحالقة؛ )لوشن( الخا

مستحضرات إزالة الشعر؛ مستحضرات إلسمرار البشرة بالتعرض للشمس و 

مستحضرات الوقاية من اشعة الشمس؛ مستحضرات تجميل؛ مستحضرات المكياج و 

لتالك؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ هالم بترول؛ مستحضرات العناية بالشفاه؛ مسحوق ا

غزل قطني وأعواد قطن؛ حشيات تستخدم فى التزيين ومناديل و مناديل مبلله؛ حشيات 

تستخدم فى التزيين ومناديل و مناديل مبلله مشبعة أو شبه مرطبه؛ ماسكات التجميل ، 

 3مواد إزالة البقع من الوجه. بالفئة 
 

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

255954مع 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445980 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -طالل محمود عطا الله محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الم ش بورسعيد بجوار مدرسه الكشح بالكشح بمركز دار السالم سوهاج مركز دار الس

 بملك طلحه هالل احمد محمود

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

80 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0446125 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -شادي سامي فؤاد ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش صعب صالح عين شمس  01

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون والشاور جل وزيت شعر مستحضرات التجميل والشامبو و - 3الفئة 

 3والهاندووش )غسول االيدى( وحمام الكريم والبلسم الوارد بالفئه 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446186 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 فرد سوداني الجنسيه -وداد عادل محمود ادم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جمهوريه السودان

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئه   - 3الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

تخدامها في مجموعهاباس
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446358 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد زهير محمد صالح الدين ابو علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -السبع عمارات  -ش النزهة  80

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446365 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -همس الطبيعة للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيون  -منشية البكري  -شارع طومانباي  - 4عمارة  -برج السماح  - 0شقة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447401 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محسن سيد عبد الرحيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( منشية  43بحوض خارج الزمام البحري  - 24ش مكة من ش المصانع ) سابقا قطعة 

 الم السالم الجديدة القاهرةالسد العالي مدينة الس

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محسن سيد عبد الرحيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( منشية  43بحوض خارج الزمام البحري  - 24ش مكة من ش المصانع ) سابقا قطعة 

 السد العالي مدينة السالم السالم الجديدة القاهرة

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤولية محدودة. -دي قوانغتشو مورجوي تيكنولوجي كو .؛ال تى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، لينهي ويست روود، تيانهي 140/ اف، زونغتاي نورث روود، نمبر.  14، 33رووم 

 ديستريكت، قوانغتشو، الصين

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

ت صابون، عطور ]زيوت طيارة[، ملمع اظافر، رموش مستعارة، مستحضرا - 3الفئة 

تجميل، مستحضرات ازالة الطالء، كريمات تبييض البشرة، اظافر مستعارة، 

مستحضرات العناية باالظافر، مزيالت طالء األظافر وجميع هذة المنتجات الوارده 

 وال ترد ضمن اي فئات اخري. 33بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447600 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عمر ابراهيم عبد الحميد فايد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كفر قرطام مركز السنطة بملك/ اسالم  شلبى السيد زيدان الغربيه

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447619 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محسن سيد عبد الرحيم سيد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

( منشية السد 43بحوض خارج زمام البحري  -24ع )سابقا قطعة ش مكة من ش المصان

 القاهره -السالم الجديده  -مدينة السالم  -العالي 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  2

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3منتجات الفئة  - 3ئة الف
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448755 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مغريبية -ه ش م هيجينيك مودرن اندستريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيضاء ، المغربالمنطقة الصناعية اوالد صالح ، بوسكورة ، الدار ال

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى لغسيل المالبس، مستحضرات التنظيف  - 3الفئة 

( دون 3والتلميع والفرك والكشط، ، الصابون. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا
 

ص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مغريبية -ه ش م هيجينيك مودرن اندستريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دار البيضاء ، المغربالمنطقة الصناعية اوالد صالح ، بوسكورة ، ال

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى لغسيل المالبس، مستحضرات التنظيف  - 3الفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا3والتلميع والفرك والكشط، ، الصابون. الــوارده بالفئة )
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448758 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مغريبية -ه ش م هيجينيك مودرن اندستريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ء ، المغربالمنطقة الصناعية اوالد صالح ، بوسكورة ، الدار البيضا

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى لغسيل المالبس، مستحضرات التنظيف  - 3الفئة 

( دون 3والتلميع والفرك والكشط، ، الصابون. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا
 

ي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448759 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مغريبية -ه ش م هيجينيك مودرن اندستريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البيضاء ، المغربالمنطقة الصناعية اوالد صالح ، بوسكورة ، الدار 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى لغسيل المالبس، مستحضرات التنظيف  - 3الفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا3والتلميع والفرك والكشط، ، الصابون. الـــوارده بالفئة )
 

ن الموضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448882 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -و غيرها  325329االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448884 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3نتجات الواردة بالفئه جميع الم - 3الفئة 
 

منح الطالب  -وغيرها  325323العالمه مرتبطه  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 

حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448886 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 932223لعالمه مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      ا

االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريهشركه مساهمة مص -) ماكرو كابيتال (-ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه 23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عي االلوان الموضحه بالنماذج 

935955و 325329رقم العالمه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448890 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -) ماكرو كابيتال (-ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه-ون حى الملتقى العربى مساكن شيرات 23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

923453و 923452العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448892 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -)ماكرو كابيتال(  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه -مساكن شيراتون-حى الملتقى العربى  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3يع المنتجات الواردة بالفئه جم - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

وغيرها 532333و255435و254922العالمه رقم 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448894 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه 23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

 Bالتنازل عن حرف  -منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج    االشتراطات        :   

وغيرها 532335و  255435و 254922العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -في الوضع العادي 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -و غيرها  325329مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه 

علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ريهشركه مساهمة مص -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -و غيرها  325329االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

وان الموضحه بالصورهعلي االل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

103 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448905 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ون النزهه حى الملتقى العربى مساكن شيرات 23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مساهمة مصريهشركه  -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

935325االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0448926 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

التنازل عن البيان  -و غيرها  325329االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -رانده خيرت عبد الله السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر اول  -الحي السابع -موسي بن نصير -ش السويس 4

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 3الفئة 
 

لي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص ع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449824 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -احمد حسين محمود عبد المجيد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ن البساتي -دار السالم  -شارع احمد الصاوى  41

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

554534العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418102 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -المتحدة للزيوت وانتاج الكيماويات كمبت ) احمد رجب سالم ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  1بالكامل وقطعتي االرض رقمي  Hالمنطقة الحرة العامة بمدينة شبين الكوم البلوك 

 -لشارع الفاصل بينهما بالمنطقه الحره العامه مدينه شبين الكوم بالمنطقة وا 1بالبلوك  8

 المنوفية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4زيت السيارات الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0418104 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2020/08/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -المتحدة للزيوت وانتاج الكيماويات كمبت ) احمد رجب سالم ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,  1بالكامل وقطعتي االرض رقمي  Hالمنطقة الحرة العامة بمدينة شبين الكوم البلوك 

طقة والشارع الفاصل بينهما بالمنطقه الحره العامه مدينه شبين الكوم  بالمن 1بالبلوك  8

 المنوفية -

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4زيت السيارات الوارد بالفئة  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430582 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -احمد محمد عويس فرج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بهبشين بملك / هاله مبروك معوض علي مركز ناصر بني سويف

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -:      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره    االشتراطات     

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445672 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ع لإلضاءة ؛ شموع ؛ شموع فتائل الشموع ؛ شموع وفتائل لإلضاءة ؛ شمو - 4الفئة 

 4شجرة عيد الميالد ؛ شموع معطرة؛ شموع ذات رائحة طيبة . بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446495 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عبير السعيد عبد المنعم القصاص 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قرية المنشأة الكبرى بملك مصطفى شوقي محمد لبعطار مركز قلين كفر الشيخ

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

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

245449العالمة رقم  مع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربوريشن 

 الواليات المتحدة االمريكية -والية نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده  24330- 8802تكساس  -ايرفينج  -الس كوليناس بوليفارد  4040

 االمريكيه

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4شحوم وزيوت المحركات بالفئه  - 4الفئة 
 

و غيرها 935554االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447226 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  18330بلوك  13القطعة رقم -مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -ته ماجد صبحى شحا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه قنا -قنا  -ش الميناء النهري ملك / ابتسام فتحي اسكندر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448298 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -ماجد صبحى شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه قنا -قنا  -ش الميناء النهري ملك / ابتسام فتحي اسكندر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -      االشتراطات        :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

118 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0265854 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2011/10/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين ديالوير -انك  IIافينتسب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -جرينفيل ديالوير  10232 833سويت  -كينيت بايك  3211

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مضادات الهيستامين ومستجضرات صيدلية لالحتقان ليس لالستخدام البصرى  - 4الفئة 

 دون غيرها. 4الواردة بالفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0358110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/10/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -شارع ابو القاسم المهدى من شارع احمد بن حنبل  0بلوك 

 5 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 4توسينور بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370690 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -اهل السراء للتوريدات العمومية والتصدير والتصنيع ) ش.ذ.م.م( 

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزيتون  -عمارات رئاسة الجمهورية  1ج

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات تنقيه الهواء  -مستحضرات الزاله الروائح الكريهه من الجو  - 4الفئة 

 4حفاضات لالطفال ) سراويل حفاضات ( بالفئة 
 

وان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االل -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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0373729 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/07/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسؤليه محدوده -مركز دكتور نيوترشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -الشارقة  83334ص ب 

 5 : المةــــــت العاـــفئ
 

مستحضرات طبيه وبيطريه مستحضرات صحيه لغايات طبيه ومواد واعذيه  - 4الفئة 

حميه معده لألستعمال الطبى او البيطرى واغذيه للرضع واالطفال مكمالت للحميه 

الغذائيه لألنسان والحيوان ولصقات ومواد ضماده مواد حشو االسنان وشمع طب 

ضرات ألباده الحشرات والحيوانات الضاره مبيدات فطريات االسنان مطهرات مستح

 4ومبيدات اعشاب وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة فرنسية -سانوفي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتج مضاد السكر بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0411991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد صبحى السيد عثمان 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -المعادى  -( نيركو الجديدة  88ت رقم )  4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئة  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420713 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة اوفشور وتاسست وقائمه طبقا لقوانين  -شركة فانغارد كابيتال هولدينغز ليمتد 

 جزر العذراء البريطانيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رود’  8ويكهامز كاى ’ مركز فيسترا لخدمات الشركات ’ فيسترا )بى فى أى( ليمتد 

 جزر العذراء البريطانية - 1113فى جى ’ تورتوال ’ تاون 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

حمية تغذية، طعام لألطفال، خليط من الحليب الجاف إلطعام األطفال الواردة  - 4الفئة 

 .4في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422719 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -وائل محمود محمود خطاب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادي الجديدة المعادي القاهرة 338من ش  38عمارة  1محل رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المستحضرات الطبية عدا االدوية الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -شتراطات        :      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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية -شركة مجموعة أهل السراء للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية - 10بالعمارة الشارع  -المدينة الصناعية  -خميس مشيط  

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات الزالة روائح كريهة من الجو ؛ مستحضرات تنقية الهواء ؛  - 4الفئة 

سراويل حفاضات لالطفال )سراويل حفاضات( ؛ غسوالت للماشية ؛ كواشف كيميائية 

ات طبية او بيطرية ؛ مواد مزيلة للروائح الكريهة من المالبس واالنسجة ؛ لغاي

مستحضرات صيدالنية لعالج قشرة الرأس ؛ مزيالت روائح كريهة للمالبس واالنسجة 

؛ مطهرات ؛ منظفات لغايات طبية ؛ سراويل حفاضات لالطفال ؛ حفاضات)فوط 

الغراض صحية ؛  أطفال( ؛ مطهرات كيميائية لتنظيف الجروح ؛ مطهرات

مستحضرات اغتسال لغايات طبية ؛ الدهايد فورميك لغايات صيدالنيه ؛ بيروكسيد 

هيدروجين لغايات طبية ؛ طاردات حشرات ؛ مبيدات حشرات ؛ غسوالت 

)لوشن(لغايات صيدالنية ؛ غسوالت )لوشن( لغايات بيطرية ؛ مناديل ورقية مشربة 

ال ؛ فوط اطفال)حفاضات( ؛ زيت تربنتين بغسوالت )لوشن( ؛ سراويل حفاضات لالطف

لغايات صيدالنية ؛ مستحضرات صيدالنية لعالج قشرة الرأس ؛ اعواد كبريت 

 4)مطهرات( ؛ قماش جراحي)منديل( ؛ مناديل جراحية ؛ منفطات الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0423765 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  18( بلوك 83,  88,  81,  83,  13, 0,  2, 2قطعة ارض رقم )

 االسكندرية -برج العرب  -ابعة  الر

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4حفاضات االطفال الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425581 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 لجنسيةاسبانى ا  -فرد  -خوسيه لويس خوسيه تشيفر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بيكاسنت ) فالنسيا ( اسبانيا 48883كامينو  دى  ال كوما  اس/ أن 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مزيالت روائح كريهة بخالف االستخدام الشخصي؛ مستحضرات إلزالة  - 4الفئة 

 4رقم  الروائح الكريهة من الجو؛ معطرات الجو؛ مطهرات.الواردة بالفئة
 

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

التنازل عن البيان التجارى وعن الرسم - 3532552العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/12 

 :التسجيل بإسم طال
 

 شركه مساهمه مصريه -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ) ايبيكو ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -لغايات طبيه  مستحضرات صيدالنية و بيطريه و مستحضرات صحية - 4الفئة 

 دون غيرها 4مستحضرات طبيه و االدويه الوارده بالفئة 
 



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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئؤليه محدوده -تو اتش فارما اند بيوتى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه الجديده  -ش محمد عطوبه من ش محمد كامل خلف شركة بنجو 8

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدويه الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428870 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -ة العامرية للصناعات الدوائية ش م م شرك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  84الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدويه الواردة بالفئة   - 4الفئة 
 

353923المة رقم العالمة مرتبطة مع الع -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428876 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصريه -شركة العامرية للصناعات الدوائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي  84الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدويه الواردة بالفئة   - 4الفئة 
 

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

353955
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433419 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية في نيو  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 جرسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  32220وان ميرك درايف ، وايتهاوس ستايشن ، نيو جرسي 

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المستحضرات اللقاحية بالفئه  - 4ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية في نيو  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 جرسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  32220ان ميرك درايف ، وايتهاوس ستايشن ، نيو جرسي و

 االمريكية

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المستحضرات اللقاحية الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/15 

 :التسجيل طالب إسم
 

 فرد مصرى الجنسية -كريم محمد احمد محمد صالح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -بملك / هدى محمود احمد علي  -فاقوس  -ش الشهيد اجمد منسي 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435556 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه قائمه و منظمه بموجب القوانين  -شركة مساهمه  -ميرك شارب اند دوم كورب 

 االمريكيه الواليات المتحده -المرعيه في نيو جيرسي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 32220نيوجيرسى  -وايتهاوس ستيشن  -وان ميرك درايف 

 االمريكيه

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات صيدالنية بالفئه  - 4الفئة 
 



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين المانيا -دي ار كورت وولف جي ام بي اتش & كو كيه جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ألمانيا -بيفيلد  33811 38-34جوهانسوركستراب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

حضرات الغذائية؛ مستحضرات ومواد األسنان، المكمالت الغذائية والمست - 4الفئة 

ومعاجين األسنان الطبية؛ مستحضرات ومواد صحية؛ المستحضرات الطبية والبيطرية 

 .34الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436682 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -( ش.م.مIDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  8بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 

باألبعاد الموضحة  8م 833333والقطعة الثانية بمساحة  8م 13333األولى بمساحة 

 بقرار الهيئة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - 4الفئة 

 4وجميع المنتجات الواردة بالفئة  4والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف  -لوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عي اا

( كل علي حدة في الوضع العاديIDIاي دي اي )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436683 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصريه شركه مساهمه -( ش.م.مIDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  8بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 

باألبعاد الموضحة  8م 833333والقطعة الثانية بمساحة  8م 13333األولى بمساحة 

 بقرار الهيئة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية المكمالت الغذائية  - 4الفئة 

 4وجميع المنتجات الواردة بالفئة  4والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

( كل علي حدة في الوضع العاديIDIاي دي اي )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

140 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436684 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -( ش.م.مIDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ات اآلتية: القطعة العالم -بالشريحة رقم أ  8بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 

باألبعاد الموضحة  8م 833333والقطعة الثانية بمساحة  8م 13333األولى بمساحة 

 بقرار الهيئة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - 4الفئة 

 4لواردة بالفئة وجميع المنتجات ا 4والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

( كل علي حدة في الوضع العاديIDIاي دي اي )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

141 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436685 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :جيلالتس إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -( ش.م.م IDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  8بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 

باألبعاد الموضحة  8م 833333والقطعة الثانية بمساحة  8م 13333األولى بمساحة 

 رار الهيئةبق

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - 4الفئة 

 4والمستحضرات الدوائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

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

كال على حدى فى الوضع العادى IDIى دى اى الحروف 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436686 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -( ش.م.م IDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  8شرق التفريعة بالقطعة رقم  بورسعيد

باألبعاد الموضحة  8م 833333والقطعة الثانية بمساحة  8م 13333األولى بمساحة 

 بقرار الهيئة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - 4الفئة 

 4وجميع المنتجات الواردة بالفئة  4مستحضرات الدوائية الواردة بالفئة وال
 

التنازل عن اي دي  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

( كل علي حدي في الوضع العاديIDIاي )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436687 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصريه -( ش.م.م IDIانترناشيونال درج اجنسي لصناعة األدوية )

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  8بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 

باألبعاد الموضحة  8م 833333الثانية بمساحة والقطعة  8م 13333األولى بمساحة 

 بقرار الهيئة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - 4الفئة 

 4وجميع المنتجات بالفئة  4والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 
 

التناز عن اي دي  -خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق 

( كل علي حده في الوضع العاديIDIاي )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436695 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -حسن وحسين إخوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد -الشرق  - 830مكتب  -الدور الثاني  -عمارة الفريبور  830

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 4الفئة 
 

مجم  25التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

392525رتبطه مع العالمه رقم العالمه م -SRممتد المفعول و 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438391 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطة -سيد عبد الظاهر محجوب وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -ش محمد فريد  11

 5 : المةــــــت العاـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -مة كاش باك للتجارة العا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -روض الفرج  -كورنيش النيل  -أبراج اللؤلؤة  02- 832شقة رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438775 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -شركة تراست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة التاسعه مدينه نصر 82بلوك  1الدور االرضى عمارة رقم  3شقه رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مكمالت غذائيه بالفئه  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

148 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعيه  -س ايه أديين فارما & بايوتك ا

 فى سويسرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا 8033لوغانو  48فيا زوريغو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات الصيدالنيه لعالج السرطان ونظام التكييف الصيدالنى المكون  - 4الفئة 

ل زرع الخاليا الجذعيه المكونه للدم لعالج االمراض من مستحضرات تستخدم قب

 الدمويه
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438798 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يهفرد مصري الجنس -ناجى عبد الرؤف محمود نوح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق اسكندريه القاهرة الصحراوى شرق ترعه النوباريه بملك محمد حسين عبد  28

 الحميد زايد مركز ابو المطامير البحيره

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

المبيدات و بوجة خاص المبيدات الزراعية، مستحضرات إلبادة الحشرات  - 4الفئة 

الضارة في مجال الزراعة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب لالستخدام والحيوانات 

مبيدات طفيليات لالستخدام الزراعى ‘طاردات حشرات لالستخدام الزراعى ‘الزراعى 

‘ مستحضرات للقضاء على النباتات الضارة ‘مبيدات أفات لالستخدام الزراعى 

مواد وأغذية حمية ‘ ة االدوية والمستحضرات البيطري‘ مستحضرات تجديب التربة 

 4معدة لإلستعمال البيطري وجميعها واردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439328 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة عامة -الخليج للصناعات الدوائية جلفار شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة  -الدقداقة  -ش المطار  002ص.ب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

االربطة الالصقة لألغراض الطبية؛ لصقات؛اشرطة الصقة لألغراض  - 4الفئة 

دات حيوية؛ معقمات؛ المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي الطبية. مضا

والبيطري؛ بلسم لألغراض الطبية؛ ضمادات؛ المستحضرات البيولوجية لألغراض 

الطبية؛ بالزما الدم؛ نواتج ثانوية من معالجة الحبوب ]الغراض طبية[؛ كبسوالت 

اض الصيدالنية؛ األدوية؛ كبسوالت لألغراض الصيدالنية؛ المواد الكاوية لألغر

المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 

الصيدالنية؛ الكواشف الكيميائية لألغراض الطبية أو البيطرية؛ مستحضرات التشخيص 

لألغراض الطبية؛ مشروبات الحمية المعدة لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية المعدة 

ّمة لألغراض الصيدالنية؛ المطهرات ألغراض لألغراض الطبية؛ عالجات  مهض 

صحية؛ مستحضرات اغتسال لألغراض الطبية؛ ضمادات طبية؛ أدوية لألغراض 

الطبية؛ إكسيرات ]المستحضرات الصيدالنية[؛ مكمالت للحمية الغذائية من اإلنزيمات؛ 

 مستحضرات اإلنزيم لألغراض الطبية؛ صناديق اإلسعافات األولية معبأة؛ طعام

لألطفال؛ مستحضرات التبخير لألغراض الطبية؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات الجراثيم؛ 

الجلوكوز لألغراض الطبية؛ الجلسرين لألغراض الطبية؛ مولد الدم؛ الهيموغلوبين؛ 

مستحضرات للبواسير؛مستحضرات دوائية لنمو الشعر؛ شاي األعشاب لألغراض 

راض الطبية؛رقع جراحية ]أنسجة حية[؛ الطبية؛ مبيدات األعشاب؛ الهرمونات لألغ

مبيدات حشرية؛ اليود لألغراض الصيدالنية؛فازلين لألغراض الطبية؛ 

الملينات؛غسوالت )لوشن( لألغراض الصيدالنية؛ مشروبات دوائية؛أعشاب دوائية؛ 

منقوعات دوائية؛ زيوت دوائية؛ أدوية لألغراض البشرية؛ أدوية لألغراض البيطرية؛ 

ئنات عضوية دقيقة لإلستخدام الطبي والبيطري؛ المكمالت الغذائية مستنبتات كا

المعدنية؛ غسوالت الفم لألغراض الطبية؛ مهدئات أعصاب؛ المكمالت الغذائية؛ 

المراهم لألغراض الصيدالنية؛ األكسجين لألغراض الطبية ؛ مبيدات الطفيليات؛مبيدات 

ة بروتينية؛ المواد المشعة آفات؛ مستحضرات صيدالنية؛ مكمالت للحمية الغذائي

لألغراض الطبية؛ مسكنات؛ األمصال؛ الخاليا الجذعية لألغراض الطبية؛ستيرويدات؛ 

تحاميل؛ شراب لغايات طبية؛ المقويات ]األدوية[؛ المهدئات؛ اللقاحات؛ مستحضرات 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 4بيطرية ؛مستحضرات فيتامينية ؛ الخميرة لألغراض الصيدالنية الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه عامه -شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - رأس الخيمة 002ب -الدقداقة ش المطار عقار ملك حكومة رأس الخيمة ص

 االمارات العربية المتحدة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

االربطة الالصقة لألغراض الطبية؛ لصقات؛اشرطة الصقة لألغراض  - 4الفئة 

الطبية. مضادات حيوية؛ معقمات؛ المستحضرات البكتيرية لالستخدام الطبي 

غراض والبيطري؛ بلسم لألغراض الطبية؛ ضمادات؛ المستحضرات البيولوجية لأل

الطبية؛ بالزما الدم؛ نواتج ثانوية من معالجة الحبوب ]الغراض طبية[؛ كبسوالت 

األدوية؛ كبسوالت لألغراض الصيدالنية؛ المواد الكاوية لألغراض الصيدالنية؛ 

المستحضرات الكيميائية لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض 

اض الطبية أو البيطرية؛ مستحضرات التشخيص الصيدالنية؛ الكواشف الكيميائية لألغر

لألغراض الطبية؛ مشروبات الحمية المعدة لألغراض الطبية؛ أغذية الحمية المعدة 

ّمة لألغراض الصيدالنية؛ المطهرات ألغراض  لألغراض الطبية؛ عالجات مهض 

صحية؛ مستحضرات اغتسال لألغراض الطبية؛ ضمادات طبية؛ أدوية لألغراض 

سيرات ]المستحضرات الصيدالنية[؛ مكمالت للحمية الغذائية من اإلنزيمات؛ الطبية؛ إك

مستحضرات اإلنزيم لألغراض الطبية؛ صناديق اإلسعافات األولية معبأة؛ طعام 

لألطفال؛ مستحضرات التبخير لألغراض الطبية؛ مبيدات الفطريات؛ مبيدات الجراثيم؛ 

الطبية؛ مولد الدم؛ الهيموغلوبين؛ الجلوكوز لألغراض الطبية؛ الجلسرين لألغراض 

مستحضرات للبواسير؛مستحضرات دوائية لنمو الشعر؛ شاي األعشاب لألغراض 

الطبية؛ مبيدات األعشاب؛ الهرمونات لألغراض الطبية؛رقع جراحية ]أنسجة حية[؛ 

مبيدات حشرية؛ اليود لألغراض الصيدالنية؛فازلين لألغراض الطبية؛ 

لألغراض الصيدالنية؛ مشروبات دوائية؛أعشاب دوائية؛  الملينات؛غسوالت )لوشن(

منقوعات دوائية؛ زيوت دوائية؛ أدوية لألغراض البشرية؛ أدوية لألغراض البيطرية؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

مستنبتات كائنات عضوية دقيقة لإلستخدام الطبي والبيطري؛ المكمالت الغذائية 

ت الغذائية؛ المعدنية؛ غسوالت الفم لألغراض الطبية؛ مهدئات أعصاب؛ المكمال

المراهم لألغراض الصيدالنية؛ األكسجين لألغراض الطبية ؛ مبيدات الطفيليات؛مبيدات 

آفات؛ مستحضرات صيدالنية؛ مكمالت للحمية الغذائية بروتينية؛ المواد المشعة 

لألغراض الطبية؛ مسكنات؛ األمصال؛ الخاليا الجذعية لألغراض الطبية؛ستيرويدات؛ 

ت طبية؛ المقويات ]األدوية[؛ المهدئات؛ اللقاحات؛ مستحضرات تحاميل؛ شراب لغايا

 4بيطرية ؛مستحضرات فيتامينية ؛ الخميرة لألغراض الصيدالنية بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه -احمد ساهر عبيد وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه -مدينة الصالحية  -قطاع د  -8مدينة الصالحية الجديده رقم 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مطهرات طارد للحشرات  -مستحضرات تلطيف الجو  -مبيدات حشرية  - 4الفئة 

الضارة وكلها واردة بالفئة  مستحضرات البادة الحيوانات -مستحضرات البادة الفئران 

4 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

524345-55443
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -ى سامي عدلي تعلب رومان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  2

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد مصطفى محمد محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه 8جنوب غرب ا 124القطعه 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

ص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441610 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تأسست وقائمة طبقاً لقوانين جبرلتار -شركه ذات مسئولية محدودة  -هايب أي بيه ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جبرلتار -ايريش تاون  30،  4سويت 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مكمالت المعالجة المتجانسة؛ مستحضرات صيدالنية؛ مكمالت تغذية  - 4الفئة 

ومكمالت للحمية الغذائية تقلل أو تمنع اإلحساس بالتعب؛ مكمالت تغذية، أي تركيبة 

وز بالدم، مستوى الطاقة رذاذ جلوكوز لالمتصاص عبر أغشية الفم لرفع مستوى الجلوك

و/أو التحكم بالوزن؛ مكمالت تغذية، أي رذاذات تجديد الطاقة؛ جالت وقضبان 

لالستخدام كمكمالت غذائية أو للطعام؛ مكمالت تغذية، أي، مشروبات الطاقة؛ 

مشروبات الطاقة ومشروبات معززة بالفيتامينات لالستخدام كمكمالت غذائية أو 

ينات؛ مشروبات فيتامينات؛ مكمالت حمية غذائية من للطعام؛ مستحضرات فيتام

 34مسحوق البروتين 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 تاسست و قائمه طبقا لقوانين تايوان أر.او.سي -سينبو تيك إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، تايوان، 281تي اتش أر دي.، لوزهو ديست.، كاوهسيونج سيتي  8، بيلينج 88إن أو. 

 أر. أو. سي

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات بيطرية؛ إضافات األعالف ومياه الشرب لألغراض البيطرية،  - 4الفئة 

؛ مكمالت غذائية للحيوانات؛ مكمالت األعالف تحديداً لالستخدام على الدواجن والماشية

الحيوانية، اإلضافات غير الطبية لألعالف الحيوانية الستخدامها كمكمالت غذائية 

 4الواردة في الفئة 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -سيد جابر بسيوني وشركاه شريف ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية-المنتزة  -السرايا  -ش عبد السالم عارف  828

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 (4المنتجات الواردة بالفئة ) - 4الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442407 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تأسست طبقا لقوانين جمهورية كوريا -سي جيه شيلجيدانج كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جو، سيول، جمهورية كوريا-رو، جانج  -، دونجهو 333سي جيه شيلجيدانج سنتر، 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية للعناية بالصحة؛ مستحضرات فيتامينات  - 4الفئة 

ومستحضرات معدنية؛مكمالت للحمية الغذائية من البروتينات؛ مستحضرات بروبيوتيك 

لالستخدام كمكمالت حمية لالستخدام الطبي؛ خمائر للغايات الصيدالنية؛ مواد مغذية 

غذائية؛ مكمالت طبية غذائية؛ مكمالت للحمية الغذائية؛ مستحضرات صيدالنية للنظام 

المناعي؛ مستحضرات صيدالنية لعالج االضطرابات الهرمونية؛ مكمالت غذائية 

مكونة من أحماض أمينية، مواد معدنية وعناصر شحيحة؛ طعام للرضع؛ الكتوز 

كائنات عضوية دقيقة للغايات الطبية؛ اإلسعافات األولية المحمولة؛  للغايات الصيدالنية؛

مشروبات مكملة للحمية الغذائية؛ مشروبات معززة بالفيتامينات؛ خمائر أو خالصات 

الخمائر ألغراض طبية، أو بيطرية، أو صيدالنية؛ مكمالت للحمية الغذائية الواردة في 

 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0442520 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -فايدروز هيلثكير برايفيت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سنغافورة 832228-12-4رود #  -اورشارد   444

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

كبسوالت  –كبسوالت لألدوية  –حيوية لألغراض الطبية مستحضرات  - 4الفئة 

إنزيمات  –مواد حمية غذائية مهيأة لألغراض الطبية  –لألغراض الصيدالنية 

 –إضافات معدنية إلى الغذاء  –هرمونات لألغراض الطبية  –لألغراض الطبية 

مستحضرات  -مراهم لألغراض الصيدالنية  -إضافات غذائية لألغراض الطبية 

 -مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة  -حبوب لألغراض الصيدالنية  -دالنية صي

 (4مستحضرات فيتامينية بالفئه ) -غسوالت مهبلية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442962 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -نور محمد محمد انور عبد الفتاح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مدينه السادات  -منطقة المطورون الصناعيه   884وحده 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مكمالت غذائيه الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -محمد محمد انور عبد الفتاح نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مدينه السادات  -منطقة المطورون الصناعيه  884وحده 

 5 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 4مكمالت غذائيه الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442968 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -د الفتاح نور محمد محمد انور عب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك محمد انور  -منطقة المطورون الصناعيه مدينه السادات المنوفيه 884وحده 

 عبدالفتاح

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مكمالت غذائيه الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

مه باستخدامها في مجموعهااالشتراطات        :      تعهد مالك العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد انور عبد الفتاح نور 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / محمد محمد انور عبد الفتاح  - 884وحدات صناعيه وحده  -منطقه المطورين 

 المنوفيه -مدينه السادات  -نور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مكمالت غذائيه بالفئه  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

166 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية -تأسست وقائمة لقوانين والية ديالوير  -أكووس، إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 38813بوسطن، ماساتشوستس  833سمر ستريت، سويت  844

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

تتألف من مركبات تسهل توصيل نطاق عريض من عوامل توصيل العقار  - 4الفئة 

المواد الصيدالنية؛ منتجات بيولوجية وجزيئات صغيرة في صورة مستحضرات 

صيدالنية لالستخدام في معالجة أمراض وحاالت تتعلق باألذن متمثلة في حاالت وراثية 

ت تسبب فقد السمع؛ منتجات عالج جيني لتحسين، وتجديد والحفاظ على السمع؛ منتجا

عالج جيني لمعالجة اضطرابات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية؛ نواقل فيروسية، 

ونواقل غير فيروسية ونواقل عالج جيني لكافة الغايات الطبية، لالستخدام في العالج 

الجيني لمعالجة اضطرابات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية؛ تكنولوجيا صور توصيل 

نو بيولوجية وفيروسات غدية للتوصيل الجيني إلى حيوية تكنولوجية أي جسيمات نا

لتوفير  AAVخاليا بيولوجية تشتمل على نواقل فيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

صور توصيل لتعبير جيني محدد لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج 

تكنولوجية الجيني لتجديد وتحسين والحفاظ على السمع؛ تكنولوجيا صور توصيل حيوية 

أي جسيمات نانو بيولوجية وفيروسات غدية للتوصيل الجيني إلى خاليا بيولوجية تشتمل 

لتوفير صور توصيل لتعبير جيني  AAVعلى نواقل فيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

محدد لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج الجيني لعالج اضطرابات 

 4لداخلية الواردة في الفئة وحاالت مرتبطة باألذن ا
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443163 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 االمريكية الواليات المتحدة -تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -أكووس، إنك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 38813بوسطن، ماساتشوستس  833سمر ستريت، سويت  844

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

عوامل توصيل العقار تتألف من مركبات تسهل توصيل نطاق عريض من  - 4الفئة 

المواد الصيدالنية؛ منتجات بيولوجية وجزيئات صغيرة في صورة مستحضرات 

النية لالستخدام في معالجة أمراض وحاالت تتعلق باألذن متمثلة في حاالت وراثية صيد

تسبب فقد السمع؛ منتجات عالج جيني لتحسين، وتجديد والحفاظ على السمع؛ منتجات 

عالج جيني لمعالجة اضطرابات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية؛ نواقل فيروسية، 

ي لكافة الغايات الطبية، لالستخدام في العالج ونواقل غير فيروسية ونواقل عالج جين

الجيني لمعالجة اضطرابات وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية؛ تكنولوجيا صور توصيل 

حيوية تكنولوجية أي جسيمات نانو بيولوجية وفيروسات غدية للتوصيل الجيني إلى 

لتوفير  AAVخاليا بيولوجية تشتمل على نواقل فيروسية مرتبطة بالفيروس الغدي 

صور توصيل لتعبير جيني محدد لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج 

الجيني لتجديد وتحسين والحفاظ على السمع؛ تكنولوجيا صور توصيل حيوية تكنولوجية 

أي جسيمات نانو بيولوجية وفيروسات غدية للتوصيل الجيني إلى خاليا بيولوجية تشتمل 

لتوفير صور توصيل لتعبير جيني  AAVبطة بالفيروس الغدي على نواقل فيروسية مرت

محدد لمنتجات بيولوجية لها تأثيرات عالجية في العالج الجيني لعالج اضطرابات 

 4وحاالت مرتبطة باألذن الداخلية الواردة في الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443946 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة مصرية -العامرية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  84الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

كيه فى  Kالتنازل عن حرف  - 353939االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 

الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443950 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة -لصناعات الدوائية العامرية ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  84الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه -االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ) فاركو لالدوية(  ش.م.م 

 مساهمة مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندرية 31الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدويه الواردة بالفئه   - 4الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها 

وعن االرقام
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444007 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

شركه  -الشركة االسالمية لالدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ) فاركولالدوية( 

 مساهمة مصريه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندرية 31الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدويه بالفئه   - 4الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري -شتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة مصرية -مجموعة دكتور نيوترشن للحمية الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة نصر  -الحي الثامن  -شارع مصطفى النحاس  - 14مساكن التعاونيات شقة  4

 القاهرة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المكمالت الغذائية الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

الحروف في الوضع التنازل عن  - 225353االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد على ابراهيم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ين البسات -شارع جعفر من شارع احمد عرفه بجوار فرن فاوي   4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444369 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -مصطفى على ابراهيم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه االخاء المعادي القاهره -شارع كورنيش النيل  84

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

ق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444370 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد على ابراهيم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -البساتين  -ي شارع جعفر من شارع احمد عرفه بجوار فرن فاو 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئه  - 4الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444580 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  مساهمة -العامرية للصناعات الدوائية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  84الكيلو 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4االدوية الواردة بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -على مسعد احمد فتح الله وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -الدخيلة  -البيطاش  -العجمى  - 2امام الكيلو 

 5 : المةــــــلعات اـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445231 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين موريشيوس -أسبن جلوبال انكروبريتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 33440جراند باي  -سي إن أر ال ساليتي أند رويال رودز  -جي بي إس بالزا  11

 موريشيوس

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المستحضرات والمواد الصيدالنية الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ميالن انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتخدة االمريكية - 14312بينسلفانيا ’ ميالن بوليفارد كانونزبيرج  1333

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

هاز الهضمي المستحضرات الصيدالنية لعالج القلب واألوعية الدموية والج - 4الفئة 

والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والطب النفسي والحساسية واالضطرابات الجلدية 

والرئوية واأليضية والعضلية واألدوية لمعالجة اعتالل االنتصاب واألمراض المعدية 

وااللتهابات والسرطان ومرض السكري وتصلبات األنسجة المتعددة؛ موانع الحمل 

 4الفموية بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مكنيل إيه بي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -هلسنبورغ  841 30

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4عن التدخين بالفئة  مستحضرات صيدالنية، وبخاصة مستحضرات لإلقالع - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الهرم  -كفر الجبل  -من ش ترعة المنصورية متفرع  -ش السادات )سلطان سابقا( 128

 محافظة الجيزة -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445673 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ت مسئولية محدودةشركة ذا  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات إنعاش ) تلطيف ( الهواء كونها مزيالت الروائح الكريهة للهواء  - 4الفئة 

؛ بلسم مسكن ؛ ؛ مطهرات لجميع األغراض ؛ حليب اللوز لألغراض الصيدالنية 

مستحضرات مسكنة ؛ المسكنات؛ مضادات الحموضة؛ قطرات مضادة للسعال ؛ غسول 

اليدين المضاد للميكروبات؛ األدوية القابضة لألغراض الطبية؛ حفاضات األطفال ) 

حفاظات( ؛ سراويل على شكل حفاظات ]سراويل على شكل حفاظ [ ،لإلستخدام مرة 

ت لألطفال ، لإلستخدام مرة واحدة ؛ سراويل على واحدة ؛ سراويل على شكل حفاضا

شكل حفاضات لألطفال ؛ أطعمة األطفال ؛ فيتامينات لألطفال ؛ بلسم لألغراض الطبية؛ 

منعشات النفس لألغراض الطبية؛ مكمالت الكالسيوم ؛ مزيالت رائحة الهواء للسيارة ؛ 

معدة للمعاقين  مزيالت روائح كريهة للسيارة ؛ مكمالت الكربوهيدرات ؛ حبوب

ألغراض غذائية أو طبية ؛ موانع الحمل الكيميائية ؛ رغاوي مانعة للحمل ؛ 

مستحضرات منع الحمل ؛ اسفنج مانع للحمل ؛ أعواد القطن لألغراض الطبية؛ غزل 

قطني لألغراض الطبية ؛ مسحات من الغزل القطني لألغراض الطبية ؛ قطرات 

ت األنف المزيلة لالحتقان؛ مزيالت االحتقان؛ للسعال؛ أقراص دواء للسعال ؛ بخاخا

المكمالت الغذائية ومكمالت الحمية ؛ المشروبات الغذائية التكميلية؛ مزيج شراب من 

المكمالت الغذائية ؛ مشروبات تكميلية غذائية ؛ مكمالت غذائية تتكون من فيتامينات؛ 

؛ أغذية ومواد حمية  المكمالت الغذائية؛ مشروبات الحمية المعدلة لألغراض الطبية

مخصصة لالستخدام الطبي أو البيطري ، أغذية لألطفال ؛ مكمالت غذائية للحمية؛ 

أغذية الحمية المعدة لألغراض الطبية ؛ مستحضرات غذائية لألغراض الطبية ؛ مواد 

غذائية لألغراض الطبية ؛ منظفات الحمام المطهرة؛ صابون مطهر ؛ مسحات مطهرة ؛ 

واليت المطهرة ؛ مناديل مبللة مطهرة ؛ مطهرات لألغراض المنزلية منظفات حوض الت

؛ المطهرات؛ غسول يد مطهر ؛ حفاضات األطفال التي تستخدم لمرة واحدة ]حفاضات[ 

؛ بطانات لإلستخدام مرة واحدة لحفاضات األطفال ؛ وسادات لإلستخدام مرة واحدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

حدة ؛ سراويل تدريب لإلستخدام مرة لسلس البول؛ مناديل تعقيم مبللة لإلستخدام مرة وا

واحدة ]حفاضات[ ؛ سراويل تدريب للرضع يمكن التخلص منها ؛ سروال التدريب 

لإلستخدام مرة واحدة من السليلوز للرضع ؛ قطرات للعين؛ كمادات نسائية للنظافة ؛ 

 أطقم اإلسعافات األولية المملوءة ؛ صناديق اإلسعافات األولية ؛ ضمادات اإلسعافات

األولية ؛ أطقم اإلسعافات األولية لالستخدام المنزلي ؛ حقائب االسعافات االولية؛ طعام 

للرضع ؛ مستحضرات غذائية لألطفال والرضع ؛ المكمالت الغذائية؛ مستحضرات 

تطهير اليد ؛ المكمالت العشبية ؛ شاي األعشاب لألغراض الطبية؛ مطهرات منزلية ؛ 

مبيدة للحشرات؛ مبيدات حشرية لالستخدام  بخور طارد الحشرات؛ مستحضرات

المنزلي؛ مبيدات حشرية؛ األدوية السائلة ؛ غسوالت الفم الطبية المضادة للتسوس ؛ 

غسول عالجي للجسم ؛ غسول العين الطبي ؛ بلسم القدم الطبي ؛ مستحضرات حمام 

ن الطبي ؛ القدم الطبية ؛ كريمات القدم الطبية ؛ مساحيق القدم الطبية ؛ غسول اليدي

مرهم شفاه طبي ؛ مستحضرات عالج الشفاه ؛ غسوالت الفم الطبية ؛ شاي طبي ؛ 

األدوية؛ سدادات قطنية للحيض؛ وصفة ) توليفة( الحليب لألطفال؛ مسحوق الحليب 

لألغراض الغذائية لألطفال ؛ مكمالت غذائية معدنية؛ مكمالت الحمية المعدنية؛ 

وض ؛ بلسم مسكن طبي متعدد األغراض؛ مكمالت معدنية ؛ بخور طارد للبع

مستحضرات متعددة الفيتامينات ؛ مرخيات العضالت ؛ حفاضات لألطفال ؛ المكمالت 

الغذائية ومكمالت الحمية ؛ مشروبات غذائية ألغراض الحمية ؛ ألواح الطاقة التكميلية 

فموية ؛ الغذائية؛ المكمالت الغذائية على شكل أقراص؛ مكمالت غذائية؛ المسكنات ال

موانع الحمل الفموية ؛ بطانات السراويل ؛ حفاضات ورقية لألطفال؛ الهالم البترولي 

لألغراض الطبية ؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض وحاالت العيون ؛ 

المستحضرات الصيدالنية التي تستخدم كقطرات للعين ؛ أطقم اإلسعافات األولية 

بنكهة الفواكه على شكل مسحوق ؛ حليب مجفف  المحمولة ؛ مزيج شراب مكمل غذائي

لألطفال والرضع؛ حليب مجفف لألطفال ؛ حليب مجفف للرضع ؛ حليب مجفف لحديثي 

الوالدة ؛ مزيج مسحوق شراب المكمالت الغذائية ؛ مستحضرات لتسكين األلم؛ عبوات 

ن اعادة يمكن اعادة تعبئتها ألجهزة إزالة الروائح الكريهة من الهواء ؛ عبوات يمك

تعبئتها لمزيالت الروائح الكريهة من الهواء ؛ عبوات يمكن اعادة تعبئتها ألجهزة إزالة 

الروائح الكريهة من الهواء ؛ معطرات هواء الغرفة ]مزيالت روائح كريهة [ ؛ 

مركبات فرك لألغراض الطبية أو العالجية ؛ الفوط الصحية؛ بطانات السراويل الداخلي 

نية صحية ؛ شراب كونه أدوية ؛ بودرة التالك لألغراض الطبية ؛ الصحية؛ سدادات قط

أقراص دواء للحلق ؛ المسكنات الموضعية ؛ لصقات عبر الجلد الستخدامها في عالج 

آالم العضالت والمفاصل ؛ لصقات عبر الجلد الستخدامها في عالج تسكين اآلالم ؛ 

؛ مستحضرات الفيتامينات  لصقات عبر الجلد الستخدامها في عالج اآلالم الجسدية

والمعادن ؛ مكمالت الفيتامينات والمعادن؛ مياه غنية بالفيتامينات لألغراض الطبية ؛ 

تركيبات فيتامينات لالستهالك البشري ؛ مستحضرات فيتامينات ؛ مكمالت الفيتامينات ؛ 

 4أقراص فيتامينات ؛ الفيتامينات. 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم قدم عنها طلب 
 

    0446126 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -شادي سامي فؤاد ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش صعب صالح عين شمس  01

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4لطبيه الوارده بالفئه البلسم الطبى و كريمات البشره ا - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة  اليف افينسيس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -العبور  -الحي الثامن  -نزهة العبور  14عمارة  834شقة 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446359 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد زهير محمد صالح الدين ابو علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -السبع عمارات  -ش النزهة  80

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4ات الواردة بالفئة رقم المنتج - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446509 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 04383ا مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كاليفورني 288

 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد تستخدم في العالج الكيميائي؛ مواد مساعدة ألغراض طبية؛  - 4الفئة 

المستحضرات المقاومة للسرطان؛ مستحضرات مضادة للساركوما؛ عوامل تنشيط 

ة لألغراض الصيدالنية أو الوظيفة الخلوية لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائي

الطبية، تحديدا: ل عالج السرطان واألمراض األيضية؛ التثبيط الخلوي لألغراض 

الصيدالنية؛ مستحضرات التشخيص الستخدامات طبية؛ المستحضرات الطبية لعالج 

السرطان واألمراض األيضية؛ مستحضرات دوائية لمعالجة األمراض المعدية 

ام؛ المستحضرات الطبية للسرطان واألمراض األيضية؛ ولالستخدام في عالج األور

المستحضرات والمواد الصيدالنية لمعالجة البشرة واألنسجة التالفة؛ المستحضرات 

والمواد الصيدالنية لعالج األمراض المعدية واضطرابات الدم واآلالم وااللتهابات 

والمواد الصيدالنية والتعفن والثعلبة والسمنة واالضطرابات المعرفية؛ المستحضرات 

لعالج األمراض واالضطرابات الفيروسية واأليضية والغدد الصماء والجهاز العضلي 

الهيكلي والقلبي الوعائي والقلبي الرئوي والتناسلي البولي والخلل في الوظائف الجنسية 

واألورام والكبد والعيون والجهاز التنفسي والعصبي والجهاز الهضمي والهرموني 

واألمراض واالضطرابات النفسية والمتعلقة بالجهاز المناعي؛ المستحضرات والجلدي 

الصيدالنية لعالج االختالالت الكيميائية؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج 

الكيماوي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألمراض األيضية؛ 

لجهاز المناعي؛ المستحضرات المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات ا

الصيدالنية لعالج السرطان واألمراض األيضية؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 

والوقاية من السرطان واألمراض األيضية؛ المستحضرات الصيدالنية للسرطان 

واألمراض األيضية؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: إكسير لعالج السرطان 

ات صيدالنية للوقاية من السرطان ومعالجته؛ مستحضرات واألمراض األيضية؛ منتج

صيدلية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض الفيروسية 

والمعدية ولعالج السرطان؛ أدوية عالجية لعالج السرطان واألمراض األيضية؛ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

ئي؛ عناصر مثبطة للورم؛ الحقن الطبية لعالج السرطان وأمراض التمثيل الغذا

المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: نظام لتوصيل الدواء يتكون من أقراص فموية 

 4أساسها البوليمر للتزويد المستمر لمجموعة متنوعة من العوامل العالجية بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446512 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تاسست بموجب قوانين ديالوير -بايومى فيوجن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 04383مين ، ستريت ريدوود سيتى ، كاليفورنيا  288

 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

د تستخدم في العالج الكيميائي؛ مواد مساعدة ألغراض طبية؛ موا - 4الفئة 

المستحضرات المقاومة للسرطان؛ مستحضرات مضادة للساركوما؛ عوامل تنشيط 

الوظيفة الخلوية لألغراض الطبية؛ المستحضرات الكيميائية لألغراض الصيدالنية أو 

لخلوي لألغراض الطبية، تحديدا: ل عالج السرطان واألمراض األيضية؛ التثبيط ا

الصيدالنية؛ مستحضرات التشخيص الستخدامات طبية؛ المستحضرات الطبية لعالج 

السرطان واألمراض األيضية؛ مستحضرات دوائية لمعالجة األمراض المعدية 

ولالستخدام في عالج األورام؛ المستحضرات الطبية للسرطان واألمراض األيضية؛ 

لجة البشرة واألنسجة التالفة؛ المستحضرات المستحضرات والمواد الصيدالنية لمعا

والمواد الصيدالنية لعالج األمراض المعدية واضطرابات الدم واآلالم وااللتهابات 

والتعفن والثعلبة والسمنة واالضطرابات المعرفية؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية 

هاز العضلي لعالج األمراض واالضطرابات الفيروسية واأليضية والغدد الصماء والج

الهيكلي والقلبي الوعائي والقلبي الرئوي والتناسلي البولي والخلل في الوظائف الجنسية 

واألورام والكبد والعيون والجهاز التنفسي والعصبي والجهاز الهضمي والهرموني 

والجلدي واألمراض واالضطرابات النفسية والمتعلقة بالجهاز المناعي؛ المستحضرات 

ج االختالالت الكيميائية؛ مستحضرات صيدالنية تستخدم في العالج الصيدالنية لعال

الكيماوي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألمراض األيضية؛ 

المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجهاز المناعي؛ المستحضرات 

صيدالنية لعالج الصيدالنية لعالج السرطان واألمراض األيضية؛ المستحضرات ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

والوقاية من السرطان واألمراض األيضية؛ المستحضرات الصيدالنية للسرطان 

واألمراض األيضية؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: إكسير لعالج السرطان 

واألمراض األيضية؛ منتجات صيدالنية للوقاية من السرطان ومعالجته؛ مستحضرات 

ات الصيدالنية لعالج األمراض الفيروسية صيدلية لمعالجة السرطان؛ المستحضر

والمعدية ولعالج السرطان؛ أدوية عالجية لعالج السرطان واألمراض األيضية؛ 

عناصر مثبطة للورم؛ الحقن الطبية لعالج السرطان وأمراض التمثيل الغذائي؛ 

المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: نظام لتوصيل الدواء يتكون من أقراص فموية 

 4البوليمر للتزويد المستمر لمجموعة متنوعة من العوامل العالجية بالفئه أساسها 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446598 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدوده مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -يو بى ال كوربوريشن ليمتد  

 جمهورية موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تي اتش ، فلور نيوبورت بيلدنج ، لويس استور ستريت ، بورت لويس ، موريشيوش 4

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

يدان والقوارض مبيدات الحشائش واآلفات والحشرات والفطريات والد - 4الفئة 

 4واألعشاب الضارة؛ مستحضرات لقتل األعشاب الضارة والقضاء على الديدان. 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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446799 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  08188ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  4833

 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

العوامل والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات  - 4الفئة 

وجية لالستخدام الطبي وطب األسنان والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات البيول

والطب البيطري؛ الكواشف التشخيصية والمستحضرات لالستخدام الطبي وطب 

األسنان والبيطري؛ الكواشف التشخيصية السريرية والمستحضرات البيولوجية 

لالستخدام الطبي؛ السلع الخاصة بمعالجة االمرض واألمراض بكونها مستحضرات 

ألغراض الطبية وطب األسنان والطب البيطري؛ المستحضرات بيولوجية وكيميائية ل

البكتيرية لالستخدام الطبي والبيطري؛ مزارع األنسجة البيولوجية لالستخدام الطبي 

وطب األسنان والطب البيطري؛ الدم لألغراض الطبية؛ مبيدات الطفيليات؛ مجموعات 

فحوصات أو محاليل أو  تتكون من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو عوامل أو

مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لألغراض الطبية؛ مجموعات تتكون 

من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو عوامل أو فحوصات أو محاليل أو 

مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لالختبارات الجينية الطبية وألغراض 

لكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات التشخيص الطبي؛ العوامل وا

والمخففات والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات البيولوجية لالستخدام الطبي 

وطب األسنان والطب البيطري و بما في ذلك في مجاالت التشخيص الطبي والتشخيص 

السريري والتشخيص البيطري وتشخيص األسنان والطب الشرعي الطبي والطب 

خبري والطب البيطري واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة الم

ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض 

والطب الشرعي والتشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء  المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي

والتكنولوجيا الحيوية والميتاجينوميات واألدوية وتطوير األدوية؛ مجموعات مكونة من 

ركائز إنزيمية لالختبار الجيني الطبي وألغراض التشخيص الطبي؛ المستحضرات 

 4. الواردة بالفئه 4الصيدالنية؛ وجميع البضائع األخرى في الفئة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446805 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مريكية ، الواليات المتحدة اال 08188ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  4833

 

 

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

العوامل والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات والمخففات  - 4الفئة 

والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات البيولوجية لالستخدام الطبي وطب األسنان 

والطب البيطري؛ الكواشف التشخيصية والمستحضرات لالستخدام الطبي وطب 

سنان والبيطري؛ الكواشف التشخيصية السريرية والمستحضرات البيولوجية األ

لالستخدام الطبي؛ السلع الخاصة بمعالجة االمرض واألمراض بكونها مستحضرات 

بيولوجية وكيميائية لألغراض الطبية وطب األسنان والطب البيطري؛ المستحضرات 

ة البيولوجية لالستخدام الطبي البكتيرية لالستخدام الطبي والبيطري؛ مزارع األنسج

وطب األسنان والطب البيطري؛ الدم لألغراض الطبية؛ مبيدات الطفيليات؛ مجموعات 

تتكون من نيوكليوتيدات أو كواشف أو إنزيمات أو عوامل أو فحوصات أو محاليل أو 

مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لألغراض الطبية؛ مجموعات تتكون 

تيدات أو كواشف أو إنزيمات أو عوامل أو فحوصات أو محاليل أو من نيوكليو

مستحضرات كيميائية أو مستحضرات بيولوجية لالختبارات الجينية الطبية وألغراض 

التشخيص الطبي؛ العوامل والكواشف والمقاييس واإلنزيمات والنيوكليوتيدات 

لالستخدام الطبي والمخففات والمستحضرات الكيميائية والمستحضرات البيولوجية 

وطب األسنان والطب البيطري و بما في ذلك في مجاالت التشخيص الطبي والتشخيص 

السريري والتشخيص البيطري وتشخيص األسنان والطب الشرعي الطبي والطب 

المخبري والطب البيطري واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

لجلدية وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض ومستحضرات التجميل واألمراض ا

والطب الشرعي والتشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء 

وعات مكونة من والتكنولوجيا الحيوية والميتاجينوميات واألدوية وتطوير األدوية؛ مجم

ركائز إنزيمية لالختبار الجيني الطبي وألغراض التشخيص الطبي؛ المستحضرات 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 .4الصيدالنية؛ وجميع البضائع األخرى في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقاً لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة -. س. الميرا م. د. م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االمارات العربية  -دبي  -أي  1في  8 -جي أل تي أتش  - 8 -مركز جميرا التجاري 

 المتحدة

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

ستحضرات صحية لغايات طبية؛ مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ م  - 4الفئة 

مواد وأغذية حمية ُمعدّة 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؛ 

 .4ت ومبيدات أعشاب؛ وجميع المنتجات المشمولة في الفئة مبيدات فطريا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -فخرى ش جمال الدين عفيفى احمد  2

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448456 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ودة المسئوليةشركة شخص واحد محد -شركة كوستانزا للتجارة واالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

البحيرة مدينة دمنهور شارع اإلخالص بجوار مدرسة و جيه أباظة أمام حضانة أبوتار 

 جمهورية مصر العربية . –شبرا -

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

" مستحضرات صيدلية ، مستحضرات صحية لالغراض الطبية ، مواد حمية  - 4الفئة 

معدة لالستعمال الطبى واغذية لالطفال الرضع: لصقات ومواد تضميد: مواد  غذائية

 دون غيرها 4لدعم االسنان وشمع لالسنان: مطهرات: المناديل المبللة الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنها طلب رقم 
 

    0448551 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه قائمة ومؤلفه وفقا لقوانين دوله فرنسا -سانتين ساس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريو بيير فونتين ؛باتيمنت جينافينيراى فى , ايفرى , فرنسا 1

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات طب العيون الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

3243434االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -( ماكرو جروب للمستحضرات الطبية )ماكرو كابيتال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

لب حق خاص منح الطا -و غيرها  325235االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

علي االلوان الموضحه بالصوره



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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448885 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -العربى مساكن شيراتون النزهه حى الملتقى  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  -االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري 

بالصوره
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -)ماكرو كابيتال(  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -النزهه -مساكن شيراتون -حى الملتقى العربى 23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4المنتجات الواردة بالفئه  جميع - 4الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عي االلوان الموضحه بالنماذج 

935255-325235العالمه رقم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448899 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -اكرو جروب للمستحضرات الطبية م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 935324بطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه مرت

االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -)ماكرو كابيتال(  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه 23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

935255و 325235مرتبطه مع العالمه رقم  العالمه -التجاري 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

205 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -لعربى مساكن شيراتون النزهه حى الملتقى ا 23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص  -و غيرها  325235االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0448906 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه 23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448908 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه حى ال 23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 255455االشتراطات        :      العالمه لمالتبطه مع العالمه رقم 

االلوان الموضحه بالصوره



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0448910 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

 -التنازل عن البييان التجاري  - 255455االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448916 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -في الوضع العادي   Aاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره-و غيرها   934453
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448924 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه مساهمة مصريه -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  23

 5 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -في الوضع العادي   Aلتنازل عن الحرف االشتراطات        :      ا

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -و غيرها  934453
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432865 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -وشريكته   مصطفى محمد محمود

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -خلف سور نادي الدفاع  -عمارات كلية البنات  1عمارة 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8االثاث المعدني فقط الوارد بالفئة رقم  - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437320 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مجموعة األهرام لنظم االمان ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر -الشرقية   -مدينة العاشر من رمضان  - A1المنطقة  4/83القطعه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ن غير نفيسة، وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، معاد - 8الفئة 

مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائية من معادن غير 

نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن 

ن معادن غير نفيسة غير واردة في حفظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة م

 .8فئات أخرى، خامات ومعادن وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 

وغيرها 532353
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441158 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة -سي اس تي اندستريز ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 84131, كانساس سيتي , ام او  033تي اتش ستريت , سويت  134اي  033

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8لتخزين المعدنية بالفئه الطالء كعنصر ال يتجزأ من خزانات ا - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445660 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة ايجيبت باور للتجاره والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر   -ش محمد طلعت سالم  32

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445674 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -و  مركز اللول

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

صناديق لجميع الغايات من معادن غير نفيسة ؛ صفائح ورق رقائق األلمنيوم ؛  - 8الفئة 

واد تعبئة ؛ رقائق األلمنيوم كونها مواد تغليف رقائق األلمنيوم؛ رقائق األلمنيوم كونها م

؛ مسامير ملولبة ، براغي ، مسامير ، عجالت لألثاث ، أقفال النوافذ من معادن غير 

نفيسة ؛ حاويات معدنية للتخزين أو النقل ؛ الكبالت واألسالك غير الكهربائية من معادن 

 8فئة غير نفيسة ؛ خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة . بال
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447223 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جاد صبحي جاد محمد وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسة  -ابو رواش  -ش العمدة  14

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئه رقم  - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447227 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  18330بلوك  13عة رقم القط-مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع منتجات الفئه رقم  - 8الفئة 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصية بسيطة -اسماعيل فتحى عبد المقصود وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه العبور 3 - 8 - 1قطعه رقم  82332ج بلوك  -المنطقة الصناعيه ب 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8ه المنتجات الواردة بالفئ  - 8الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447834 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة --الشركة الوطنية لتشكيل المعادن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الغربية -ميت حبيش البحريه  -طنطا 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8مفصالت من المعادن الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448277 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -علي يسري  علي عثمان وشريكه محمد النبوي محمد فهمي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -عمارات المقاولون العرب شارع متولي الشعراوي  13عقار 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

ألومنيوم ، رقائق ألومنيوم ، أسالك ألومنيوم ، شرائط معدنية ألغراض الربط  - 8الفئة 

 8، رقائق معدنية للف والتغليف ، و جميع المنتجات فيما عدا الكوالين الواردة بالفئة 

 دون غيرها"
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448280 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  تضامن -جاد صبحي جاد محمد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -مركز كرداسه  -ابو رواش  -ش العمده  14

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8ة الفئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448281 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -جاد صبحي جاد محمد وشريكتة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -داسه  مركز كر -ابو رواش   -ش العمده   14

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 8الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448432 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -نيازى مصطفى محمد سعد و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المقطم -الهضبه الوسطي  8814قطعه 

 6 : المةــــــات العـــفئ
 

 8الواح الكالدينج و قطاعات االلمونيوم الوارده بالفئه  - 8الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425809 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -باسوس مركز القناطر الخيرية  -الدور الثالث  -ش المدرسة االبتدائي  3

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة التهوية ، المكثفات واالت شفط الهواء ، االجهزة الكهرائية ، الشنيور  - 2الفئة 

 2الكهرابئي ، التكييفات والمراوح الواردة بالفئة رقم 
 

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 - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429560 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمود حسن محمود حسن المكاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  8 - 2ق  - 18مج  -غرب سوميد 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

الشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435881 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود 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  - 2الفئة 

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

لتوابل ، عصارة الخضراوات والفواكة ، إجهزة إعداد الطعام ، المفرمة ، مطحنة ا

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

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

 2بالفئة 
 

التنازل عن رسم  -طالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح ال -االشتراطات        :      

اللمبة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436268 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -مصطفى عبد الكريم على ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر  8مدينة  18الحي  33محل  38/82/8كز المجد التجاري ق مر

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439114 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدودة -الياسمين فور امبورت اند ديستربيوشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر الجديدة  -صالح سالم  -عمارات العبور  1

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئة رقم  - 2الفئة 
 

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

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440345 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -هيثم محمد عزالدين بسيونى زغلول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه-سيدى جابر  -رتنجاسبو -ش طيبه 182

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2االت هندسيه وماكينات تعبئه وتغليف الواردة بالفئه  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عل االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442508 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بريفيل يو اس ايه ، انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكية -03431اس ويستيرن افي . تورانس . سي ايه  10433

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

لمشروبات، أدوات أجهزة كهربائية، مكائن وآالت لتحضير األطعمة وا - 2الفئة 

المطبخ، االدوات، أجهزة ومعدات موجودة في هذا الفئة؛ معالجات أغذية؛ مطاحن بما 

فيها المطاحن الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، ومطاحن التوابل الكهربائية؛ 

خالطات بما فيها الخالطات الكهربائية، مطاحن، بما في ذلك مطاحن القهوة الكهربائية 

لفلفل الكهربائية؛ عصارات العصير الكهربائية ، بما في ذلك عصارات ومطاحن ا

الحمضيات؛ آالت تحضير المشروبات الكهروميكانيكية، بما في ذلك آالت صنع 

المشروبات الغازية؛ صناع الحلوى المجمدة؛ ماكينات حالقة الثلج؛ خالطات كهربائية، 

خالطات السائلة؛ الخالطات بما في ذلك الخالطات المنزلية وخالطات الطعام وال

الكهربائية المحمولة، آالت تقطيع وتشريح كهربائية، بما في ذلك السكاكين الكهربائية؛ 

آالت وعدد آلية، عصارات، آالت عصر الفاكهة؛ آالت عصر الخضار؛ آالت استخراج 

العصير، آالت صنع الميلك شيك، األجهزة الكهربائية المنزلية، االدوات، أجهزة 

ت موجودة في هذه الفئة؛ أدوات المطبخ التي تعمل بالكهرباء واألدوات واألجهزة ومعدا

والمعدات في هذه الفئة، أجهزة المطبخ واجهزة وإعداد الطعام في هذه الفئة؛ أجهزة 

 2كهربائية. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443117 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ستار واي لصاحبها محمد منذر محمد صالح الخيمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عمارة ميديكال سنتر بجانب مدارس البيان، شارع الدكتور محمود فتحي  -الدور األول 

 القاهرة –مدينة نصر  -الحي التاسع  -

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

232 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جاكوار الند روفر ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -ال إف  4 3ابي رود وايتلي كوفينتري سي في 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

عدد آلية؛ أدوات تدار بالطاقة؛ محركات عدا ما كان منها للمركبات البرية؛  - 2الفئة 

قل الحركة عدا ما كان مكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية؛ قارنات آلية وعناصر ن

منها للمركبات البرية؛ معدات زراعية ما عدا العدد اليدوية التي تدار باليد؛ آالت بيع 

أتوماتية؛ عدد آلية؛ مكائن؛ مجموعة نقل الحركة والمحركات وأجزاء اآلالت العامة 

)عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ محركات لنماذج المركبات المصغرة؛ مكائن 

ذج المركبات المصغرة؛ عناصر محركات االحتراق الداخلى؛ مولدات التيار لنما

المتردد؛ أجهزة تنقية الهواء )فالتر الهواء( للمحركات؛ ضاغطات )آالت(؛ مکربنات؛ 

مراوح وسيور مراوح جميعها لمشعات )لتبريد( المكائن )ما عدا المستخدمة للمركبات 

ت )لتبريد( المكائن، مسننات تغيير السرعة، البرية(؛ قابضات )كلتشات(، عوادم، مشعا

ما عدا المستخدمة في المركبات البرية؛ أجهزة تلقيم الوقود للمحركات؛ أجهزة حقن 

الوقود لمحركات االحتراق الداخلي؛ مولدات کهربائية؛ معدات الرفع الهيدرولية؛ أجهزة 

مضخات تبريد الزيوت )لآلالت(؛ مضخات )بخالف مضخات بيع البترول أو ال

الجراحية أو مضخات الهواء كونها لوازم للمركبات(؛ صمامات؛ أجزاء لجميع البضائع 

المذكورة آنفا؛ آالت زراعية وأدوات زراعية؛ ُجلبات كونها أجزاء من المكائن؛ ُجلبات 

کونها أجزاء من المحركات؛ محامل للمحركات؛ محامل كروية للمكائن؛ وصالت قارنة 

ركة وسالسل نقل الحركة، مكابح، أغطية لمشعات التبريد، لآلالت؛ سيور نقل الح

أجهزة تحكم ميكانيكية للمحركات، مكابح، قابضات )كلتشات(، مسارعات أو ألجهزة 

نقل الحركة، أسطوانات هيدرولية، محركات هيدرولية وأنابيب هيدرولية جميعها 

، ما عدا لآلالت؛ محركات كهربائية، مسننات نقل الحركة وأعمدة نقل الحركة

المستخدمة في المركبات البرية؛ وصالت السرعة الثابتة؛ أجهزة اإلشعال وموزعات 

اإلشعال، جميعها لمحركات االحتراق الداخلي؛ مرشحات )فالتر( )أجزاء من 

المحركات أو المكائن أو اآلالت(؛ عتالت الدفع، شمعات توهج اإلشعال وشمعات إشعال 

المتأرجحة والمشعبات وعمود الحدبات، جميعها  ومکابس وحلقات المكابس واألذرع

للمحركات؛ وصالت عامة الحركة؛ ضاغطات فائقة تربينية لمحركات المركبات؛ آالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

جرف الترية والحفر والتنقيب والتحميل والقالبة؛ بكرات لآلالت مولدات التيار المتردد 

افق لمحركات للمركبات البرية؛ أذرع توصيل لمحركات المركبات البرية؛ علب مر

المركبات البرية؛ مولدات التيار المتردد الكهربائية للمركبات البرية؛ أسطوانات 

محركات للمرکبات البرية؛ عوادم لمحركات المركبات البرية؛ سيور للمراوح لمحركات 

المركبات البرية؛ مولدات للمركبات البرية؛ أجهزة إشعال لمحركات المركبات البرية؛ 

ة للمركبات البرية؛ أجزاء محركات ميكانيكية للمركبات البرية؛ أدوات رفع ملحق

مضخات زيت لمحركات المركبات البرية؛ مضخات لمحركات المركبات البرية؛ 

شمعات اإلشعال لمحركات المركبات البرية؛ محركات تشغيل للمركبات البرية؛ تروس 

بات البرية؛ محركات تشغيل للمركبات البرية؛ ضاغطات فائقة تربينية لمحركات المرك

)ما عدا المستخدمة في المركبات البرية( وال تشمل محركات الطائرات؛ آالت لصناعة 

السيارات وتجارة السيارات؛ آالت إلصالح وصيانة المركبات؛ آالت الستخدامها في 

تصنيع المركبات؛ تركيبات دحروجية لفحص المكابح؛ أجزاء توصيل فوالذية عالية 

من اآلالت أو المحركات أو المكائن(؛ آالت تغليف؛ أجزاء لجميع اآلالت المتانة )أجزاء 

المذكورة آنفاً؛ رافعات هيدرولية؛ رافعات هوائية؛ رافعات كهربائية؛ روبوتات)إنسان 

آلي(؛ روبوتات )إنسان آلي( ألغراض صناعية؛ وحدات نقل الحركة، ما عدا 

للسيارات؛ معدات تنظيف للمركبات المستخدمة في المركبات البرية؛ مکانس كهربائية 

ذات المحركات؛ آالت طباعة؛ طابعات ثالثية األبعاد؛ باستثناء ماكينات الخياطة الواردة 

 2بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدودة -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 3333 - 42884رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  333

 االمريكية

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

د اآلالت، المحركات )ليست للمركبات البرية(، مقرنات اآلالت اآلالت وعد - 2الفئة 

والسيور )باستثناء المركبات البرية(، معدات زراعية، أجهزة تفقيس البيض، 

التوربينات، المحامل، المضخات ، الصمامات، حلقات منع تسرب الزيت، الفالتر، 

بنات، راديترات التبريد البخاخات، قشط نقل الحركة، فراشي المولدات الكهربائية، المكر

لمحركات االحتراق الداخلي، مراوح التبريد، مولدات كهربائية، رؤوس اسطوانات 

المحركات ، سالسل وعجالت نقل الحركة، سالسل القيادة، قشط للمولدات الكهربائية، 

والمولدات الكهربائية، أجهزة االشتعال، مؤقت االشتعال، المحاقن، الكاتمات، قشط 

مكابس المحركات، بستونات المحرك، والضاغطات، المآخذ بكونها أجزاء المراوح، 

من المحركات، أجهزة وأدوات للتحكم في الموتورات والمحركات، محركات االحتراق 

الداخلي )ليست للمركبات البرية(، جهاز االشعال لمحركات االحتراق الداخلي؛ جهاز 

كات المركبات، شمعات التوهج، اإلشعال لمحركات المركبات، شمعات اإلشعال لمحر

شريط شمعات االشعال، كابالت التوصيل؛ المضخات )آالت(، ضاغطات الهواء، 

ضاغطات للثالجات، المحامل، الصمامات، حلقات التشحيم، مكابس المحركات، فالتر 

زيوت المحرك )للمركبات(، مرشحات الهواء )للمركبات(، مضخة زيت المحرك 

، بخاخات )أجزاء من الموتورات والمحركات( عجالت القيادة )للمركبات(، التوربينات

)أجزاء من الموتورات والمحركات(؛ سالسل القيادة )أجزاء من الموتورات 

والمحركات(؛ خزانات الوقود في السيارات؛ اسطوانات المحرك للسيارات؛ محركات 

ركات ، ممسحة الزجاج األمامي للمركبات البرية؛ سيور مراوح الموتورات والمح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

مولدات التيار البديل، مغناطيسات اإلشعال للمحركات، أجهزة تشغيل المحركات 

والموتورات؛ أجهزة مقاومة التلوث للموتورات والمحركات، كاتم صوت لمحرك 

السيارات، عوادم تبريد محرك السيارات للموتورات والمحركات، مرابط السد 

لداخلي؛ مضخة مياه للمركبات، واإلغالق، سيور للمحركات ومحركات االحتراق ا

أجهزة التحكم الهيدروليكية لآلالت، الموتورات والمحركات؛ أجهزة التحكم الهوائي 

لآلالت، الموتورات والمحركات؛ مكثفات هوائية؛ المرابط متعددة االستخدامات، العمود 

ت المرفقي لمحرك السيارة ، عمود الحدبات لمحرك السيارات، عجلة الموازنة لمحركا

السيارات، ممتص الصدمات، قضبان وصل اآلالت، الموتورات والمحركات، ضابطات 

السرعة لآلالت، المحركات والموتورات، ماكنات اإلغالق المحكم، معدات التشحيم؛ 

( دون 2ملفات اإلشعال لمحركات االحتراق الداخلي الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 غيرهـــــــــــــا
 

و  225252العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -:      منح الطالب حق االسبقيه         االشتراطات

غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445460 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة بمجمع شركة مركز 8الكائن بـ  - 113المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

، آالت وعدد آلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات البرية( - 2الفئة 

وصالت وسيور اآلالت )عدا الخاصة بالعربات البرية(، اآلالت الزراعية غير اليدوية، 

 2حاضنات البيض الواردة بالفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 8الكائنه  113المصنع رقم 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ن منها للمركبات البريه وصالت االت وعدد اليه متحركات ومكائن عدا ما كا - 2الفئة 

وسيور االالت وعدا الخاصه بالعربات البريه واالالت زراعيه غير يدوية وحضنات 

 2البيض بالفئه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445662 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-  ابيترو للصناعه والمقاوالت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع محمد طلعت سالم _ مدينة نصر _ القاهرة 32

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445675 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

ريش المراوح ]أجزاء آالت[ ؛ شفرات لمعالجات الطعام الكهربائية ؛ منظفات  - 2الفئة 

 2الكهربائية ]فراشي[ ؛ شفرات المنشار اآللي . بالفئة األحذية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445707 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -فوكس جارمنت تيك بي تي اي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 408888سنغافورة  33-33تاك لينك رقم  توه 1

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع منتجات الفئه  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446175 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد سعيد جمال أحمد الكومي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مصر القديمة  -ح الجزار  -ش القبوة  11

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446912 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز صناعة أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة 8الكائنه  113المصنع رقم 

 الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

االت وعدد اليه ومحركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات البريه وصالت  - 2الفئة 

وسيور االالت وعدا الخاصه بالعربات البريه واالت زراعيه غير يدوية وحاضنات 

 2ى الوارده بالفئه البيض واالصناع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448295 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -ماجد صبحى شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قنامدينه  -قنا  -ملك / ابتسام فتحي اسكندر  -ش الميناء النهري 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449165 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -هيثم مصطفى عبد الله عبد الله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش عباس العقاد مدينة نصر اول  -ش ابن الهيثم  0

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 -ماكينات خراطة  -ماكينات صاج  -ماكينات وعدد تصنيع االسطمبات  - 2الفئة 

ماكينات لحام  -ماكينات نجارة  -ماكينات عمره سيارات  -ماكينات انواع العدد اليدوية 

 2ت بكافة انواعه الواردة بالفئة ماكينا -
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444107 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-سليمان سعيد سلميان عبد الصمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك سعيد سليمان عبد  -القناطر الخيرية   -باسوس  -شارع المدرسة االبتدائيه 

 الصمد

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 2منتجات الفئة  - 2الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

مسؤولية محدودة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين شركة ذات  -ويللو تكنولوجى ال تى دى 

 دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ينهيا رود ، فوتيان  300اف، ييوو انترناشيونال تريد سنتر ، رقم  8،3383-8جي

 ستريت ، ييوو سيتى ، جيجيانغ بروفانس ، الصين

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

يد؛ زرديات؛ مفاتيح ربط ]عدد يدوية[؛ مفكات غير عدد يدوية تُدار بال - 2الفئة 

كهربائية؛ مطارق ]عدد يدوية[؛ أدوات قطع ]عدد يدوية[؛ عدد كشط ]عدد يدوية[؛ 

مناشير ]عدد يدوية[؛ مقصات؛ أزاميل مقعرة ]عدد يدوية[؛ معريات األسالك ]عدد 

ة[؛ مبرشمات يدوية[؛ مبارد ]عدد[؛ مرّشات ]عدد يدوية[؛ قطاعات أنابيب ]عدد يدوي

]عدد يدوية[؛ مالوق ]عدد يدوية[؛ أدوات نقش ]عدد يدوية[؛ مرّشات جلفطة غير 

 2كهربائية؛ مجارف ]عدد يدوية[؛ رافعات تدار باليد للسيارات. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445153 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -أحمد سعيد سليمان عبد الصمد أبو عدس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  -باسوس بجوار الدائري 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

الب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الط
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -الثالث الدور  -ش المدرسة اإلبتدائي  3

 بملك/ سعيد سليمان عبد الصمد

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 2المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

223554العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -الموضحه بالصوره 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445422 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 3333 - 42884يت ، والية ميشيغان رينيساس سنتر ، ديترو 333

 االمريكية

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

المطارق؛ والمفكات؛ الزراديات؛ أطقم مفاتيح السقاطة والمفاتيح الصندوقية؛  - 2الفئة 

يل؛ مفاتيح الربط التي يمكن تعديلها والثابتة؛ المبارد الخشبية والمعدنية؛ المناشير؛ األزام

السنابك، خرامات الدبابيس واألشرطة؛ األجهزة المحمولة باليد لكشف العوارض القائمة 

في المباني الخشبية؛ مسدسات التثبيت بالكبس؛ معريات األسالك، القطاعات، زراديات 

الربط؛ مفكات العزقات؛ مفكات رؤوس الشد والفك ورؤوس الفك والشد؛ موازين البناء؛ 

حزمة وحقائب تعليق ووضع األدوات؛ أدوات االستخدام متعددة المشابك، المالزم؛ أ

الوظائف، الزراديات، قطاعات األسالك، محركات المقابس القابلة للطي، المقصات 

ذات النوابض، والمفكات، المبارد، فتاحات القناني/ العلب، مناشير الخشب، حلقات 

 غيرهـــــــــــــا( دون 2تعليق الخيوط الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445464 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة بمجمع شركة مركز 8الكائن بـ  - 113المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واآلالت اليدوية التي تدار باليد، وأدوات القطع والسكاكين والشوك  - 2الفئة 

 2األسلحة البيضاء، وأدوات الحالقة )قص الشعر( الواردة بالفئة والمالعق، و
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445473 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة بمجمع شركة مركز 8الكائن بـ  - 113المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واآلالت اليدوية التي تدار باليد، وأدوات القطع والسكاكين والشوك  - 2الفئة 

 2حة البيضاء، وأدوات الحالقة )قص الشعر( الواردة بالفئة والمالعق، واألسل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445531 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 8الكائنه  113ع رقم المصن

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واالالت اليدوية التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك  - 2الفئة 

 2ء وادوات الحالقه وقص الشعر بالفئه رقم والمالعق واالسلحه البيضا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445535 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد الله الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 8 الكائنه 113المصنع رقم 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واالالت اليدوية التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك  - 2الفئة 

 2وقص الشعر بالفئة والمالعق واالسلحه البيضاء وادوات الحالقه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

255 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة أ شرق المنطقه الصن8الكائنه  113المصنع رقم 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واالالت اليدوية التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك  - 2الفئة 

 2والمالعق واالسلحه البيضاء وادوات الحالقه وقص الشعر بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

256 

 

 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445677 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  83122ص ب 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

شفرات ألدوات الحالقة ؛ خراطيش تحتوي على شفرات أدوات الحالقة ؛  - 2الفئة 

أجهزة إزالة الشعر الكهربائية وغير الكهربائية للعناية التجميلية بالحواجب ؛ أدوات 

مائدة تستخدم لمرة واحدة ؛ أدوات حالقة تستخدم لمرة واحدة ؛ األدوات الكهربائية 

أظافر اليدين ؛ األدوات الكهربائية وغير الكهربائية للعناية وغير الكهربائية للعناية ب

بأظافر القدمين ؛ مكواة تسريح الشعر الكهربائية ؛ أطقم كهربائية للعناية بأظافر اليدين ؛ 

أطقم كهربائية للعناية بأظافر القدمين ؛ أدوات حالقة كهربائية ؛ ماكينات حالقة 

ن و العناية بأظافر القدمين ؛ أدوات العناية بأظافر كهربائية ؛ ُعدد العناية بأظافر اليدي

اليدين ؛ أطقم للعناية باظافر اليدين ؛ أطقم غير كهربائية للعناية باظافر اليدين ؛ أدوات 

حالقة غير كهربائية ؛ ماكينات حالقة غير كهربائية ؛ األعواد البرتقالية ]أدوات العناية 

فر القدمين ؛ أطقم العناية بأظافر القدمين ؛ ُعدد بأظافر اليدين [ ؛ أدوات العناية بأظا

العناية بأظافر القدمين ؛ شفرات أدوات الحالقة؛ أدوات الحالقة ؛ أدوات حالقة آمنة ؛ 

 2ماكينات الحالقة. بالفئة 
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 

 

 

257 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446913 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل بإسم طال
 

 فرد مصري الجنسيه  -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 8الكائنه  113المصنع رقم 

 الشرقيه -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

العدد واالالت اليدويه التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك  - 2ئة الف

 2والمالعق واالسلحه البيضاء وادوات الحالقه قص الشعر والمنتجات الواردة بالفئه 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 

 

 

258 

 

 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447857 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -محمد احمد محمد خليل بدوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مصر الجديده القاهره -شارع الشهيد جمال الفسخاني 

 8 : المةــــــات العـــفئ
 

 فيما عدا العدد اليدوية 2المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

 252455تبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه مر


