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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -كونينج للصناعات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصرالقطاع الخدمي االول التجمع الخامس القاهره الجديده اول االقاهره  ٢٧قطعه 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430435  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- ميدان الطميهى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد 
  المنصورة

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المواد الكيمياويه وجميع منتجات الفئه  -مواد اللصق فى الصناعة  - ١الفئة 
 

وضحة بالصورةاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439051  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  - الشركة العالمية للكيماويات ( عصامكو) عصام الدين ابوالقاسم عزب وشركاه 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٦٦القطعة  - الفيوم  -كوم اوشيم  - المنطقة الصناعية

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الوارده بالفئة  - ١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٧٧٠٢٤هوستون   ، تيكساس  ٤٠٠كيتى فرى واى ، سويت   ٩٠٩٠ومركزها في/
  الواليات المتحدة االمريكية (امريكا)

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١يه بالفئه حفازات كيميائية حيو - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية متحدة  -ستولر انتربرايزيز انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  
      

  ٧٧٠٢٤تيكساس هوستون   ،  ٤٠٠كيتى فرى واى ، سويت   ٩٠٩٠ومركزها في/
  الواليات المتحدة االمريكية (امريكا)

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١حفازات كيميائية حيويه بالفئه  - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448293  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية  - فرد  -ماجد صبحى شحاته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449257  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمود محمد عبد الخالق السيد دغيدي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز قويسنا  -ش تيمور ملك / سامي سالمة فهمي فانوس  ٤

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١لواردة بالفئة احماض سلفونيك وجميع الكيماويات ا - ١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0417997  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد محمود عبد الفتاح فراج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اول طنطا  -د عبد الرؤوف بملك / محمد احم -عمارة السالم  -شارع سعد الدين  ٥٦
  الغربية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات بالفئة  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ثة  الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحدي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قطاع (ك) المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان طريق  ١٣قطعة رقم 
  الروبيكى الشرقية

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئة رقم  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443903  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -الشركة المصرية االسبانية للبويات والدهانات الحديثة فايو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قطاع (ك) المنطقة الصناعية جنوب مدنية العاشر من رمضان طريق  ١٣قطعة رقم 
  الروبيكى الشرقية

  2  : المةــــــات العـــئف
  

  ٢جميع منتجات الفئة  - ٢الفئة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448750  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرنسى -فرد  -جيرين ماكسيم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا -ن بونية دى مور سا ٦٩٧٢٠روجان هينرى دونان  ١١

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  ٢الدهانات الالكيه مواد الوقايه من الصدأ الطالءات (الدهانات) بالفئه  - ٢الفئة 
  غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452628  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -دبليو إم جولدال سيستمز  إم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -شارع الدكتور حسن الشريف ٥/٦٤

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الدهانت الوارده بالفئه  - ٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453192  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد حلمى محمود منصور مسعود 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة. -مركز دمنهور  -ع مسعود 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0311019  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/12/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جالديرما س. أ شركة مساهمة خاضعة لقوانين سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا شام ، ٦٣٣٠، ك ، ه  ٨زوجراستراس 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المستحضرات تجميل للعناية بالبشرة والشعر واالظافر في الفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0348987  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/03/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد  -صاحبها وليد سعد قاسم احمد ارك لصناعة وتجارة وتعبئة المنظفات ل
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - مدخل مدينة العاشر من رمضان  - ١٢عمارة  ٣٨مجاورة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٠٣المنظفات الصناعية الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0424769  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ايه بي كيه للعطور ومستحضرات التجميل شركة  ذات مسئوليه محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ب رقم  -بنايه البطين ديره ص  ١أ الطابق االرضى محل ٢٥السكة ش  ٨بى 
  هدبى االمارات العربيه المتحد ١٧٢٨٩١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبيض االقمشه ومواد اخرى تستعمل في غسيل وكي المالبس،  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، الصابون، عطور وزيوت عطرية، 

مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، منظفات أسنان وجميع المنتجات الوارده 
  .٣بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427190  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤسسه و مؤلفة طبقا لقوانين جزر  -شركة كلوستر اوفرسيز ليمتد  (بى اف أى)  
  بريطانيا العذراء

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الجزر البريطانية  -تورتوال  - د تاون رو - ماطعه بايزا  -مبني مورغان و مورغان 
  بريطانيا -العذراء 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432364  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -تجميل صاحبها طارق سمير علي مصطفى فرست لمستحضرات ال
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -المنطقة الصناعيه الشماليه العبور  ١٢٠١١بلوك  ٥القطعه رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تجميل عطور كريمات للشعر والبشرة والجسم حنه صبغات  - ٣الفئة 
  ٣لشعر معجون حالقه معجون اسنان صابون وجميع منتجات الفئه شعر جل ل

 

وغيرها ١٦٩٦٤٨العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434613  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -بو السعود  محمد محمد عمران ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ مجدي مرزوق محمد  -السوق التجاري القديم  - ستي سنتر  ١٢٢محل رقم 
  الطنطاوي شرم الشيخ جنوب سيناء

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

جات مستحضرات التجميل و العطور و الزيوت العطرية والمنظفات ومنت - ٣الفئة 
العنايه بالبشرة والجسم ومنتجات العنايه بالشعر البشرة و غَُّسوالت (لوشن) للشعر 

والمكياج والمراهم ألغراض التجميل والمستحضرات التجميلية لإلستحمام وكريمات 
تجميلية وكريمات لتبييض البشرة ومستحضرات تجميل لغايات التنحيف وأطقم تجميل 

هم ألغراض التجميل و لواصق ألغراض التجميل ومستحضرات إزالة المكياج ومرا
  ٣بالفئة 

 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435054  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -لصاحبها طارق سمير على مصطفى فرست لمستحضرات التجميل 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -العبور  -المنطقة الصناعية الشمالية  ١٢٠١١بلوك  ٥القطعة رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

 -حنة  - كريمات للشعر والبشرة والجسم  -عطور  -مستحضرات تجميل  - ٣الفئة 
صابون وجميع منتجات  -معجون اسنان  -معجون حالقة  -جل للشعر  - صبغات شعر

  ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436448  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود محمد على خضر حسن  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  غرب مدينه بدر -أ المنطقة الصناعيه الحرفيه االولى ٦٢القطعه رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات التجميل والمنظفات بكافه انواعها الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436529  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فداء ابو الحمد و شريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بوالق الدكرور  -كوبرى صفط اللبن برج العوامى  ١ش السوق ترعة عبدالعال 
  الجيزة

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

23 
 

 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436535  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -فداء ابو الحمد و شريكته 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بوالق الدكرور  -كوبرى صفط اللبن برج العوامى  ١ش السوق ترعة عبدالعال 
  الجيزة

  3  : مةالــــــات العـــفئ
  

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436541  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -شركة الحمد للتوكيالت التجارية وتجارة المنظفات الصناعية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -بوالق الدكرور  -ش البستان من ش التحرير  ٩

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438742  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -العامة كاش باك للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -روض الفرج  -كورنيش النيل  -أبراج اللؤلؤة  ٧٩ - ٢٠٨شقة رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - نزيه عبد المقصود محمد يوسف النقيب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -مركز دمنهور  -ف النقيب منية بني موسى بملك/ عبد المقصود محمد يوس

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل ومستحضرات ازاله الشعر بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه - يوسف النقيب وشركاه نزيه عبد المقصود محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالبحيرة  مركز دمنهور منية بني موسى بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل ومستحضرات ازاله الشعر بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0444835  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  - أشرف عبد العال عبد العليم احمد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمتداد خمسة عشر مايو ١١مج  ٩ق 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445578  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -عادل صالح محمد سالم  و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع الصناعات  -نيه المنطقة الصناعيه الثا -برج العرب الجديده  -االسكندريه 
  ٣-٢وحده  ٣٠عنبر  -الصغيره  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447111  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محسن سيد عبد الرحيم سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

) منشية ٥٣بحوض خارج الزمام البحري  -٧٥ش مكة من ش المصانع (سابقا قطعة 
  القاهرة -مدينه السالم السالم الجديده  -السد العالى 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل بالفئة  - ٣الفئة 
 

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

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447495  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -و جنوب االكاديميه التجمع الخامس ١٣الدور االرضى عماره  ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
 

٤٤٧٦٠٣االشتراطات        :      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0447498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج الكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

خامس و جنوب االكاديميه التجمع ال١٣الدور االرضى عماره  ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447603  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  ذات مسئوليه  - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

و جنوب االكاديميه التجمع الخامس ١٣الدور االرضى عماره  ١القاهره شقه رقم 
  القاهرة الجديده

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جات الواردة بالفئه المنت - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448674  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة الصياد لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه -شارع درب الدروه حاره اليهود 

  3  : المةــــــلعات اـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448676  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة الصياد لالستيراد والتصدير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجماليه -ه حاره اليهود شارع درب الدرو

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات التجميل الفئة  - ٣الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل م طالبإس
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -يونغكانغ لونجكسينج تيكنولوجى كو ال تى 
  طبقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ليكانغ سمول اند ميكرو زون , شيتشنغ ستريت , يونغكانغ سيتي  , تشجيانغ  ٨رقم 
  الصين -بروفينس 

  3  : مةالــــــات العـــفئ
  

صابون؛ ِقطع من صابون الزينة؛ مستحضرات اغتسال ألغراض صحية  - ٣الفئة 
شخصية أو إلزالة الروائح الكريهة [مواد تواليت]؛ مستحضرات تنظيف؛ فوتو فلو 

(محلول لمنع بقع الماء وعمل كمنظف محايد)؛ ملمعات الفرش ؛ مستحضرات تلميع؛ 
عطرية؛ مستحضرات تجميل؛ كولونيا؛  مستحضرات تبخير [عطور]؛ عطور؛ وزيوت

بلسم بخالف المستخدم ألغراض طبية؛ عطور؛ غسوالت للفم ليست لغايات طبية؛ 
بخور؛ مستحضرات تجميل للحيوانات؛ مستحضرات تعطير الجو؛ منظفات أسنان؛ 

  ٣مطهر معطر؛ صابون سائل الواردة بالفئة رقم 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449036  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -عادل صالح محمد سالم  و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االسكندريه برج العرب الجديده  المنطقة الصناعيه الثانيه (نموذج أ) مجمع الصناعات 
  العرب الجديدهمدينه برج  -  ٣٠عنبر  ٣- ٢الصغيره وحده 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الوارده بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449038  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -عادل صالح محمد سالم  و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االسكندريه برج العرب الجديده  المنطقة الصناعيه الثانيه (نموذج أ) مجمع الصناعات 
  مدينه برج العرب الجديده -  ٣٠عنبر  ٣- ٢الصغيره وحده 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات الوارده بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449039  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن -عادل صالح محمد سالم و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االسكندريه برج العرب الجديده  المنطقة الصناعيه الثانيه مجمع الصناعات الصغيره 
  ٣-٢وحده  ٣٠عنبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449044  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن - عادل صالح محمد سالم و شريكه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يه الثانيه مجمع الصناعات الصغيره االسكندريه برج العرب الجديده  المنطقة الصناع
  ٣-٢وحده  ٣٠عنبر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449152  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تي الجنسيهامارا - فرد  -عبد العزيز فاضل شعبان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة - دبي  - ١٨٣٥٠٣ص.ب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

والترد  ٣مستحضرات تجميل , عطور و جميع هذه المنتجات واردة بالفئة  - ٣الفئة 
  ضمن فئات اخرى
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449190  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣ع منتجات الفئة جمي - ٣الفئة 
 

٤١١٨٧٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

43 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449193  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449194  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0449196  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣ئة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449197  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  - جنينه مول -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

٤١١٧٩٢العالمة 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 ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449205  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة المسئولية -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود محمد عبد الخالق السيد دغيدي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز قويسنا  -المة فهمي فانوس ش تيمور ملك / سامي س ٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٣الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449389  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -حسين فرحات حسين علي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الثورة الجديده خلف الصيانه بملك محمد فرحات حسين علي مركز اشمون المنوفيه

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449470  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

بون؛ مستحضرات تنظيف؛ مستحضرات للصقل؛ مستحضرات تجميل؛ صا - ٣الفئة 
مواد سحج؛ عطور؛ منظفات لألسنان؛ مستحضرات تجميل للحيوانات األليفة؛ 

  ٣مستحضرات لتعطير الجو؛ بخور. جميع منتجات الفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449822  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :تسجيلال إسم طالب
  

اوفانزا لتصنيع و تجاره مستحضرات التجميل لصاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد  
  مصري الجنسيه -فرد  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - البساتين  -دار السالم  -شارع احمد الصاوى  ٥١

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450129  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة مصر لمستحضرات التجميل (اماندا) ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شرقيةال - ٤القطعة رقم  -قطاع د  -المنطقة الصناعية   - مدينة الصالحية الجديدة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

" مستحضرات إزالة ألوان األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي  - ٣الفئة 
المالبس؛ مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ أنواع الصابون؛ والعطور؛ 

والزيوت العطرية؛ ومستحضرات تجميل ولوسيونات الشعر؛ منظفات أسنان ماعدا 
  دون غيرها ٣دة بالفئة زهرة الغسيل الوار

 

وغيرها ٦٢٣٩١العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450498  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450894  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئة  - ٣الفئة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  -بيه تي سباريندو موستيكا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ايه جاكارتا  - ١٠٦توتال بيلدينغ ناينث فلور ، جيه ال ليتجين اس بارمان ، كاف 
  اندونيسيا ١١٤٤٠

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط؛ صابون، عطور وزيوت عطرية، 

مستحضرات تجميل، غسوالت (لوشن) للشعر؛ منظفات أسنان؛ ِقطع من الصابون، 
على شكل مسحوق، منظف على شكل سائل،  صابون الغسيل، صابون معطر، منظف

مبيض الغسيل، عطور، مستحضرات عطرية (زيوت عطرية)، بودرة مكياج، بودرة 
التالك، بودرة طبية، رموش (مستعارة)، ملونات للشعر، صبغات شعر سوداء اللون، 

مزيل العرق، إصبع مزيل العرق، مزيل عرق مضاد للتعرق، أمالح الستحمام، أمالح 
صوف قطني ألغراض التجميل، مستحضرات تجميل على شكل كريمات،  للتبييض،

كريمات تجميلية، كريمات لتبييض البشرة، مستحضرات تجميلية للحواجب، 
مستحضرات مكياج، مستحضرات تجميلية للجسم، زيت اللوز، أقنعة تجميلية، ماء 

بغسوالت  الكولونيا، دهن الشعر، قطن تجميلي، غسول (لوشن) للشعر، مناديل مبللة
تجميلية، غسول للشعر، مناديل مبللة، مناديل معطرة مبللة، قناع للوجه لغايات تجميلية، 

مستحضرات لتمويج الشعر وإرجاعه لوضعه األملس، شامبو، سوائل تنظيف الزجاج 
األمامي، سوائل تنظيف النظارات، منظفات سائلة ألغراض منزلية، بخور، قماش 

معطر، مزيالت البقع، منعمات األقمشة، مستحضرات سحج، كريمات للتلميع، خشب 
تزجيج، كريمات لألحذية، ملمعات لألحذية، معجون لألسنان، غسوالت للفم، غسوالت 
(لوشن) لليدين والجسم ، كريم اليدين ، كريمات لليدين والجسم، صابون تجميلي بالفئة 

٠٣  
 

ى فى الوضع العادىاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451726  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يزه الج -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451771  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسه فردية -مؤسسة فينوس للكيماويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المقابلين ش عمرو البصير الخصيالت عمان

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات وجميع هذه المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451815  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة توصية بسيطهشر -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452007  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -زينهم محمد رفاعى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجمالية  -سابقا  ٨٤ا -ش المعز لدين هللا  ٨٨

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣البخور ومنتجات الفئه  - ٣الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0452199  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦القطعه رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452200  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -ناعات صغيره  بلوك ص ١٦٦القطعه رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452201  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ركة داس جروب  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦القطعه رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0452202  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦القطعه رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452203  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦رقم القطعه 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452206  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦القطعه رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452207  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شركة داس جروب  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مدينه العبور  -المنطقة الصناعيه  ، ج   -بلوك صناعات صغيره   ١٦٦القطعه رقم 
  القليوبيةمحافظة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452443  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -مانكو للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش المشير احمد اسماعيل  -شيراتون المطار  -  ١١٥٦مربع  ٩قطعة  ٤١شقة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا منظفات غسيل االطباق ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452574  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ، ج مدينة العبور  - بلوك صناعات الصغيرة  ١٦٦قطعة رقم 
  القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٣لواردة بالفئة فواحات المعطره وجميع المنتجات ا - ٣الفئة 
 

٣٤٠٩٠٨االشتراطات        :      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453151  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية  ب، ج  مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦لقطعة رقم ا
  القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  - design aromatic scentاالشتراطات        :      التنازل عن  
و غيرها ٢٨٠٢١٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453230  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــالعات ـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453356  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453422  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -د الفتاح احمد طارق احمد عب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البساتين -المعادى الجديده  ٢٨٨ش  ٦بالدور الرابع بالعقار  ١٠شقه 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣تاتو ووشم مؤقت بأعتباره من ادوات التجميل بالفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454105  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة . -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣ة رقم منتجات الفئ - ٣الفئة 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ب ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئه رقم  - ٣الفئة 
 

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

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ب ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه  - ٣الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ب ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454910  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ناعية ب ، ج مدينة العبور المنطقة الص -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه رقم  - ٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

79 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454911  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ب ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منتجات الفئه رقم  - ٣الفئة 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454912  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -داس جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية ب ، ج مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  ١٦٦القطعة رقم 
  محافظة القليوبية

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428943  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -هيثم حسنى السيد عبد الشكور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك حسنى السيد عبد الشكور مركز ومدينه شربين الدقهليه -البرامنة كفر الشناوى 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤منتجات الفئه رقم  - ٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428947  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -هيثم حسنى السيد عبد الشكور 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -ة كفر الشناوى بملك حسنى السيد عبد الشكور مركز ومدينه شربين البرامن

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٤الفئة 
 

٤٢٨٩٤٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433879  

  خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/01/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عالء عبد الهادى احمد رمضان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منشأة صهبره بملك عبد الهاى احمد رمضان مركز ديرب نجم الشرقيه

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤ات المحركات الواردة بالفئة جميع انواع الزيوت وشحوم - ٤الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451403  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ابو بكر عزت حماد مغربى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - مركز دار السالم  -عزت حماد مغربي  ملك / -بجوار مسجد الرحمن  -البالبيش قبلي 
  سوهاج

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع منتجات الفئة  - ٤الفئة 
 

LUBRICANTSاالشتراطات        :      التنازل عن البيان التجاري البريكانتس 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452690  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -سامح سعيد غبريال سعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - عزبه عثمان  شبرا الخيمه اول  -ح الزيات  -ش الريس  ٢٤

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

بيت الغبار زيوت وشحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتث - ٤الفئة 
وقود (بما في ذلك وقود المحركات) و مواد اضاءه شموع و فتائل لالضاءه و كافه 

  ٤المنتجات الوارده 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0343974  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة-يونى شام للمنتجات الورقية الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦-المحور المركزى الصناعى  ٣٤/١لقطعة

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥حفاضات الوارده بالفئة ( - ٥الفئة 
 

٣٢٩٧٧٥ العالمه مرتبطه مع العالمه رقم - babyاالشتراطات        :      التنازل عن كلمة بيبي 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392083  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -ماركيرل للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - ٢٠٠٠٥بلوك  ١٢-١١-١٠-٩- ٨-٧-٦-٥قطعة  -المنطقة الصناعية  - مدينة العبور 
  القلوبية - المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٣٣بلوك  ٨ -القليوبية  - ٢٠٠٠٧بلوك ٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0411365  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ان البور نوريز (بتي) ال تي دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جنوب  - ٢٢١٠مبوماالنجا  -دلماس  -مودرايست اوكاردز  -سكند افنيو  - ١٤٤رقم 
  افريقيا

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات فطريات؛ مبيدات  - ٥الفئة 
  ٥أعشاب؛ مبيدات الحشرات. 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428867  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -بد القادر  عبد القادر شكرى ع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ملك / ابو محمد عبد العاطي محمد علي  - ١٣شقه  ٣٠عمارات غرب االستاد عماره 
  بنها القليوبية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434614  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمد محمد عمران ابو السعود  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك/ مجدي مرزوق محمد  -التجاري القديم السوق  - ستي سنتر  ١٢٢محل رقم 
  الطنطاوي شرم الشيخ جنوب سيناء

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

أعشاب دوائية و زيوت دوائية وأعشاب دوائية تجميلية و مستحضرات دوائية  - ٥الفئة 
لنمو الشعر ومستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة وشاي دوائي و مستحضرات 

ج قشرة الرأس ومستحضرات طبية ألغراض التنحيف و مطهرات و صيدالنية لعال
مراهم عطرية لغايات طبية ومستحضرات صحية لغايات طبيةو تجميلية و المبيدات 

  ٥بالفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436688  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠والقطعة الثانية بمساحة  ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - ٥الفئة 
  ٥وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٥والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 

 

التنازل عن بلس  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة       االشتراطات        :
PLUS   وعن الحروف اى دى اىIDI كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436689  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -) ش.م.م IDIنسي لصناعة األدوية (انترناشيونال درج اج

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠والقطعة الثانية بمساحة  ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - ٥الفئة 
  ٥والمستحضرات الدوائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436690  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مات اآلتية: القطعة العال -بالشريحة رقم أ  ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠والقطعة الثانية بمساحة  ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - ٥الفئة 
  ٥الواردة بالفئة  وجميع المنتجات ٥والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 

 

التنازل عن  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
اعلالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -كال عى حدى فى الوضع العادى  IDIالحروف اى دى اى 

٢٩٨٧٣٩
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436691  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠ة بمساحة والقطعة الثاني ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - ٥الفئة 
  ٥وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٥والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 

 

التنازل عن  -ق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب ح
كال على حدى فى الوضع العادى IDIالحروف اى دى اى  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436692  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العالمات اآلتية: القطعة  -بالشريحة رقم أ  ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠والقطعة الثانية بمساحة  ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

الت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية المكم - ٥الفئة 
  ٥وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٥والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 

 

التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص عى االلوان الموضحة بالصورة 
كال على حدى وفى الوضع العادى IDIاى دى اى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436693  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

العالمات اآلتية: القطعة  -م أ بالشريحة رق ٢بورسعيد شرق التفريعة بالقطعة رقم 
باألبعاد الموضحة  ٢م ٢٠٠٠٠٠والقطعة الثانية بمساحة  ٢م ١٠٠٠٠األولى بمساحة 

  بقرار الهيئة
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبية والمستحضرات الصيدلية  - ٥الفئة 
  ٥ع المنتجات الواردة بالفئة وجمي ٥والمستحضرات الدوائية الواردة بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436993  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/03  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -انك   - كايت فارما  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - ٩٠٤٠٤كاليفورنيا  -برودواى سانتا مونيكا  ٢٤٠٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية لالستخدام في عالج  مستحضرات صيدالنية تحديدا - ٥الفئة 
السرطان , مستحضرات صيدالنية وبيولوجية للعالج المناعي بما في ذلك العالج 

  ٥المناعي للخاليا التائية الواردة بالفئة 
 

١٥٥٥٥٠٢االشتراطات        :      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437168  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -بيور بالنت للتنمية الزراعية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسكندرية -قسم العامرية  - ٤قرية أبو عيانة بجوار محطة -بنجر السكر  -العامرية 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥مبيدات الحشرية والفطرية الواردة بالفئة (ال - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات الموجودة بالعالمة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة محدودةشركة ذات مسئولي - شفاء ايجيبت لالمصال  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة بنها  -منطقة النيل كورنيش النيل  -الدور االول  ٧عمارة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439806  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة فارما بالست 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ي الطريق السريعخلف جراج شركة النيل العامة للنقل البر -مدينة كفر الزيات 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية شريط طبي الصق بالستر جروح ضمادات اسعافات  - ٥الفئة 
  دون غيرها ٥اوليه ادوية بالفئة 

 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
نح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهم -و غيرها  ١٠٧٠٢٢
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442035  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -فيتابيوتيكس ليمتد 
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انجلترا -اتش اف   ٧ ٢لندن ان دبليو  ’ ابسلى واى  ١

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

ائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد , مواد حشو االسنان مكمالت للحمية الغذ
وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة , 

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات واردة في الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442715  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -فيتابيوتيكس ليمتد 
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  انجلترا -اتش اف   ٧ ٢بليو  لندن ان د’ ابسلى واى  ١

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدلية وطبيه وبيطرية , مستحضرات صحية لغايات طبية ,  - ٥الفئة 
مواد و أغذية حمية معدة لالستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، 

اد , مواد حشو االسنان مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضم
وشمع طب األسنان , مطهرات , مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة , 

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444581  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركه مساهمة مصريه  -شركة تكنوفارما ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة برج العرب  ٢بلوك رقم  - ٢١ -  ٢٢-  ٢ -١المنطقة الصناعيه الرابعة قطع 
  االسكندرية -الجديده 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444582  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -شركة تكنوفارما ايجيبت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة برج العرب  ٢بلوك رقم  - ٢١ -  ٢٢-  ٢ -١المنطقة الصناعيه الرابعة قطع 
  السكندريةا -الجديده 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444585  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  - شركة تكنو فارما ايجيبت ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة برج العرب  ٢بلوك رقم  - ٢١ -  ٢٢-  ٢ -١المنطقة الصناعيه الرابعة قطع 
  االسكندرية -الجديده 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444587  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة فاركو بى العالمية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  ١٩,  ١٣،١٢،١١،١٠قطعة  - -المنطقة الصناعية الثالثة  - مدينة برج العرب الجديدة 
  االسكندرية -مدينه برج العرب الجديده  -المنطقه الصناعيه الثالثه  ١٨بلوك  ٢٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444589  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فاركو بى العالمية شركة مساهمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

,  ١٩,  ١٣،١٢،١١،١٠قطعة  - -منطقة الصناعية الثالثة ال - مدينة برج العرب الجديدة 
  االسكندرية ١٨بلوك  ٢٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة بالفئة   - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444630  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -سيف للمستحضرات الدوائية (سيف فارما)    شركة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية الثانية  - ٣١بلوك  ٣قطعة رقم  - مدينة برج العرب الجديدة 
  االسكندرية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه بالفئه   - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0444631  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصريه -شركة سيف للمستحضرات الدوائية (سيف فارما)  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -المنطقة الصناعية الثانية  - ٣١بلوك  ٣قطعة رقم  - مدينة برج العرب الجديدة 
  سكندريةاال

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه بالفئه   - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444671  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444672  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -االوروبية المصرية للصناعات الدوائية ش.م.م  الشركة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -منطقه مرغم الصناعيه العامرية  - طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  ٢٥الكيلو 
  االسكندريه

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444675  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصريه -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -العامرية طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى منطقه مرغم الصناعيه  ٢٥الكيلو 
  مدينه االسكندريه

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444676  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمةشركة  -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444677  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444678  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444679  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥لكيلو ا

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444680  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -المصرية للصناعات الدوائية  الشركة االوروبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

ليزىاالشتراطات        :      التنازل عن كلمه كبسول عربى وانج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444681  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سكندريهطريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية اال ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة كبسول عربي وانجليزى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444682  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -وروبية المصرية للصناعات الدوائية الشركة اال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

٤٢٨٨٤٥لعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العامرية االسكندريه طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
 
 
 

121 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444684  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444685  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل البإسم ط
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0444686  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444687  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -الشركة االوروبية المصرية للصناعات الدوائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه طريق ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444688  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -اعات الدوائية الشركة االوروبية المصرية للصن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى العامرية االسكندريه ٢٥الكيلو 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدوية الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمة محلول عربي وانجليزي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446708  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447070  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة طبقا لقوانين المانيا -باير أكتنجيز لشافت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا. -ليفر كوزين  ٥١٣٧٣اللى  -ليهيلم كاسير وي

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات البادة الحشرات مبيدات الفطريات مبيدات االعشاب الواردة  - ٥الفئة 
  ٥بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447091  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل طالبإسم 
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وفقا لقوانين  -يو بي ال كوربوريشن ليمتد 
  موريشيوس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تي اتش فلور، نيوبورت بيلدينج، لويس باستر ستريت، بورت لويس، موريشيوس ٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ية، مبيدات فطريات، مبيدات أعشاب، مبيدات مبيدات أفات، مبيدات حشر - ٥الفئة 
الجراثيم و الديدان، مبيدات القوارض، مبيدات االعشاب الضارة، و جميع مستحضرات 

  و ال ترد ضمن فئات اخرى. ٥قتل األعشاب و الحشرات الضارة و كلها تقع بالفئة رقم 
 

٤٣٧٠٠١االشتراطات        :      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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447454  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جادور اس ايه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االرجنتين -بوينوس اريس  ٤٢٩داروين 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥لبشري بالفئه مستحضرات صيدالنية لالستخدام ا - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447455  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  -جادور اس ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوينوس اريس االرجنتين ٤٢٩داروين 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دالنية لالستخدام البشري.مستحضرات صي - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447499  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -دي اتش تريدينج للتسويق و االداره 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع  -و جنوب االكاديميه  ١٣عماره  -رضى الدور اال - ١شقه رقم  -القاهره 
  القاهرة الجديده -الخامس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفه وفقا لقوانين فرنسا -سيفا سانيته انيمال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا -ليبورن  ٣٣٥٠٠ -ف  -افينيو دي الباالستيير ١٠

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الفيرومونات للحيوانات بالفئة  -المستحضرات البيطريه -طريه المنتجات البي - ٥الفئة 
 

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

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448763  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  -سينج تيكنولوجى كو ال تى يونغكانغ لونجك
  طبقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ليكانغ سمول اند ميكرو زون , شيتشنغ ستريت , يونغكانغ سيتي  , تشجيانغ  ٨رقم 
  الصين -بروفينس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

ة؛ أقالم إليقاف نزف الدم؛ بلسم لغايات طبية؛ لصقات؛ مراهم زيوت دوائي - ٥الفئة 
منشطة لغايات طبية؛ زيوت منشطة لغايات طبية؛ زيوت الروماتزم؛ ماء مضاد للحكة؛ 

مستحضرات تعقيم؛ مستحضرات تنقية الهواء؛ مبيدات آفات؛ بخور طارد للحشرات؛ 
يني التقليدي الجاهز؛ بخور طارد للبعوض؛ مكمالت غذائية لغايات طبية؛ دواء الص

قويات [أدوية]؛ مستحضرات  كحول دوائي؛ أدوية لألغراض البشرية؛ شاي دوائي؛ مُّ
اغتسال لغايات طبية؛ غسول يدين مضاد للبكتيريا؛ صابون مضاد 

للبكتيريا؛مستحضرات تعقيم؛ مناديل مبللة مضادة للبكتيريا؛ طارد للحشرات؛ سائل 
  ٥ طارد للبعوض 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448764  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونغكانغ لونجكسينج تيكنولوجى كو ال تى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

, يونغكانغ سيتي  , تشجيانغ ليكانغ سمول اند ميكرو زون , شيتشنغ ستريت  ٨رقم 
  الصين -بروفينس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت دوائية؛ أقالم إليقاف نزف الدم؛ بلسم لغايات طبية؛ لصقات؛ مراهم  - ٥الفئة 
منشطة لغايات طبية؛ زيوت منشطة لغايات طبية؛ زيوت الروماتزم؛ ماء مضاد للحكة؛ 

الهواء؛ مبيدات آفات؛ بخور طارد للحشرات؛ مستحضرات تعقيم؛ مستحضرات تنقية 
بخور طارد للبعوض؛ مكمالت غذائية لغايات طبية؛ دواء الصيني التقليدي الجاهز؛ 

قويات [أدوية]؛ مستحضرات  كحول دوائي؛ أدوية لألغراض البشرية؛ شاي دوائي؛ مُّ
اغتسال لغايات طبية؛ غسول يدين مضاد للبكتيريا؛ صابون مضاد 

تحضرات تعقيم؛ مناديل مبللة مضادة للبكتيريا؛ طارد للحشرات؛ سائل للبكتيريا؛مس
  ٥طارد للبعوض. الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448765  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

سئولية محدودة مؤفة وقائمة شركة ذات م -كوميرس كو .، ال تى دي  -ماكوكو أى 
  وفقا قوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شينين رود , جيادينغ ديستركة ,  ٤٢٦٨, رقم  ٢, بيلدينج  ١٥٩١٩روم جي تي 
  شنغهاي , الصين

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

(حليب  زيت كبد سمك القد؛ حليب بودرة لألطفال؛ وصفة غذاء الرضع  - ٥الفئة 
ضع واألطفال]؛ أغذية للرضع  األطفال)؛ مناديل مبللة مضادة للبكتيريا؛ دقيق لبني [للرُّ
واألطفال؛ سراويل حفاضات لألطفال؛ حفاضات للحيوانات األليفة؛ سراويل للحيض؛ 
سراويل صحية؛ سدادات قطنية للحيض؛ كمادات صحية؛ فوط صحية؛ فوط أطفال . 

  ٥بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448902  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  ٨٣

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ١٥٩٣١٠مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448921  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة - ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه ٨٣

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٠٨٤٥٩مع 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  المسئولية شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينه مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 

٤١١٨٧٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0449821  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

اوفانزا لتصنيع و تجاره مستحضرات التجميل صاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد  
  مصري الجنسيه -فرد  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قاهرهال - البساتين  -دار السالم  -شارع احمد الصاوى  ٥١

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

140 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449954  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة اندونسية -بي تي ديكسا ميد يكا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اندونيسيا  -باليمبانج  ١٣٨بامبانج اتويو  نمبر  جيه اى جيند

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنيه المنتجات الصيدالنيه المكمالت الغذائيه االعشاب  - ٥الفئة 
مشروبات الطاقه الصحه الفيتامينات االدويه الحليب االصطناعى مستحضرات االدويه 

عسل االعشاب بنكهه العسل االدويه بنكهه العسل الواردة االدويه التى تحتوى على ال
  ٥بالفئة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ن ش السودا ٣٠٤
  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450919  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  وقائمة طبقا قوانين اليابان تأسست -استيالس فارما انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .٨٤١١-١٠٣كو طوكيو اليابان  -شوم شيو -٢هونشو -نيهونباشي ١-٥

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  .٥المستحضرات الصيدالنية لعالج السرطان الواردة في الفئة  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452051  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -زه العجو - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452135  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٥الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453231  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453357  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جات الواردة بالفئه رقم جميع المنت - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453878  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ثاني الدور ال -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453879  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال عى حدى  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -   االشتراطات        :   
وفى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥ الفئة
 

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

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453882  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  محدودةشركة ذات مسئولية  -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0453884  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453885  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودةشركة  -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453886  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453887  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٥الفئة 
 

هد مالك العالمة باستخدامها مجمعةتع -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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -مدينة نصر  -ور الثاني الد -جنينة مول  -االداري  ٣برج 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٥الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454479  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0454801  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416595  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -طيفور صادق فريد سيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا الخيمة  -الساحل  -ي ش محمد خلفاوي الدور االرض ١١

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المواسير الحديد الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

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 ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443905  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة المدينة المنورة للحدايد والبويات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربية -شارع السيدة زينب  -   -مدينة سمنود 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447640  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سعيد محمد رؤف عبد الرؤف ابو العنين السالب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أول الدقهلية –المنصورة  –شارع بور سعيد أمام مدرسة جاد الحق 

  6  : المةــــــلعات اـــفئ
  

معادن غير نفيسة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباني متنقلة معدنية ،  - ٦الفئة 
مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ( كبالت ) ، حبال وأسالك غير كهربائية من 

معادن غير نفيسة ، مصنوعات حداده ، وخردوات معدنية صغيرة ، مواسير وأنابيب 
خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة ، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة  معدنية ،

  ) ٠٦( غير واردة في فئات أخري ) خامات معادن ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447643  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سعيد محمد رؤف عبد الرؤف ابو العنين السالب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أول الدقهلية –المنصورة  –شارع بور سعيد أمام مدرسة جاد الحق 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

تنقلة معدنية ، معادن غير نفيسة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباني م - ٦الفئة 
مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ( كبالت ) ، حبال وأسالك غير كهربائية من 

معادن غير نفيسة ، مصنوعات حداده ، وخردوات معدنية صغيرة ، مواسير وأنابيب 
معدنية ، خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة ، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة 

  ) ٠٦ات أخري ) خامات معادن ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( ( غير واردة في فئ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449076  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -بر االمان للصناعات المتطورة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بلبيس الصناعية  -فدان  ٨٠توسعات  -منطقة بلبيس الصناعية  -ص  بلوك ٧قطعة 
  الشرقية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449483  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

سالل معدنية؛ أجراس للحيوانات؛ حلقات مشقوقة من معادن غير نفيسة  - ٦ الفئة
للمفاتيح؛ صناديق من معادن غير نفيسة؛ مشابك معدنية للمالبس؛ أجراس أبواب معدنية 
غير كهربائية؛ مفاتيح معدنية؛ حلقات للمفاتيح/ سالسل للمفاتيح (معدنية). جميع منتجات 

  )٦الفئه (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449895  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  رةالقاه -الجديده 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٦الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449909  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الوراده بالفئه  - ٦الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451797  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الهدف للتجهيزات والمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور  - فيصل الهرم الجيزة  -سيده زينب من شارع المنشية الطوابق شارع  ال ١٤
  الثالث الجيزة .

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454742  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  اسطنبول -/ باخشلي ايفلر 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

ها ، مواد بناء معدنية ، المنتجات المصنوعة معادن غير نفيسة وكل خليط من - ٦الفئة 
من المعادن الحديدية ، المنتجات المصنوعة من المعادن النحاسية ، وجميع منتجات الفئة 

٦  
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454755  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -الرؤف أبو العنين السالب سعيد محمد رؤف عبد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أو ل الدقهلية -المنصورة  -شارع بورسعيد امام مدرسة جاد الحق 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

 -مبانى متنقلة معدنية  -مواد بناء معدنية  -معادن غير نفيسة وكل خليط منها  - ٦الفئة 
حبال واسالك غير كهربائية من معادن  -ية لخطوط السكك الحديدية (كبالت) مواد معدن
 -مواسير وانابيب معدنية  -وخردوات معدنية صغيرة  -مصنوعات حداده  -غيرنفيسة 

منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير  -خزائن حفظ الوثائق واالشياء الثمينة 
  ٦لمنتجات الواردة بالفئة رقم خامات معادن وكافة ا - واردة فى فئات اخرى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454758  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -سعيد محمد رؤف عبد الرؤف أبو العنين السالب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أو ل الدقهلية -المنصورة  -ة جاد الحق شارع بورسعيد امام مدرس

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

معادن غير نفيسة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباني متنقلة معدنية ،   - ٦الفئة 
مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية ( كبالت ) ، حبال وأسالك غير كهربائية من 

، وخردوات معدنية صغيرة ، مواسير وأنابيب  معادن غير نفيسة ، مصنوعات حداده
معدنية ، خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة ، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة 

  ) ٠٦( غير واردة في فئات أخري ) خامات معادن ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374556  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2018/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و قائمه  -شركه ذات محدوده المسئوليه   -ال تى دى ’ رويان داشون فالف كو 
  طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رويان انترناشونال اوتو & موتوسيكل بارتس اندستريال ’ دونجفنج رود ’  ٤٦٦رقم 
  الصين -تشيجيانغ ’  باس

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

آالت زراعية ؛ آالت المطبخ الكهربائية ؛ أجهزة إستخراج المعادن من المناجم  - ٧الفئة 
؛ أجهزة جر أو سحب [للتعدين] ؛ آالت حفر المناجم ؛ حفارات ؛ شمعات إشعال 

؛ عدد تحمل باليد بخالف  لمحركات االحتراق الداخلي ؛ آالت تصنيع األدوات المعدنية
التي تدار يدويا ؛ مرشحات (فالتر) [أجزاء آالت أو مكائن]؛ أسطوانات للمحركات 

والمكائن ؛ محاقن للمكائن ؛ مكابس [أجزاء آالت أو مكائن] . مضخات [أجزاء آالت أو 
مكائن أو محركات] ؛ سدادات [أجزاء آالت أو مكائن أو محركات] ؛ أعمدة الكامات 

  ت السيارات ؛ محامل [أجزاء آالت].لمحركا
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430436  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نسيةمصرى الج - فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- ميدان الطميهى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد 
  المنصورة

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧االت تعبئه وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  -االت تغليف وتقطيع  - ٧الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438408  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نينغبو تونغيونغ بالستيك ماشينيري فاكتوري

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين -تشيجيانغ  -نينغبو  -يشو ديستريكت ها -شيكى ستريت  -هينغتشانغ فيالج 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

آالت للنقش البارز، آالت درفلة المطاط [من آالت معالجة البالستيك]،  - ٧الفئة 
ماكينات حقن البالستيك [من آالت معالجة البالستيك]، القوالب [من آالت معالجة 

]، آالت تقديد لالستخدام الصناعي، آالت البالستيك]، رافعات، اجهزة رفع [مصاعد
التخلص من النفايات، مكانس كهربائية، خالطات [آالت]، آالت لمعالجة البالستيك 

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٧وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445071  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب المنطقة الصناعية الثانية / السادس من اكتوبر / الجيزة ١٤٩

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

والغساالت التي تعمل غساالت المالبس العادية واالوتوماتيك والهاف ماتيك  - ٧الفئة 
بوضع قطعة من النقود وغساالت األطباق والمجففات ومراوح الغساالت وماكينات 

الخياطة والمكانس الكهربائية وأكياس المكانس الكهربائية وإكسسوارات المكانس 
الكهربائية والمضارب الكهربائية والخالطات الكهربائية لالستخدام المنزلي وفتاحات 

ية وعصارات الفواكه الكهربائية والسكاكين الكهربائية وأجهزة تلميع العلب الكهربائ
األحذية الكهربائية وأجهزة تحضير المشروبات والمأكوالت وماكينة الطحن وماكينات 
التريكو واألجهزة الكهربائية لغسيل السجاد بالشامبو وماكينات طحن البن غير اليدوية 

روبوت وأجهزة التغليف وآلة اللحام وفلتر وماكينات التقشير والعصارات وأجهزة ال
زيت وطلمبات المياه واألجهزة الكهربائية والشينيور الكهربائي وأوناش رفع كهربائية 

ومصاعد كهربائية واآلالت وعدد آلية ومحركات ووصالت وسيور اآلالت ومكائن 
ماكان منها (عدا ماكان منها للمركبات البرية) وقارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا 

للمركبات البرية) ومعدات زراعية (عدا مايدار باليد) وأجهزة تفقيس البيض ومحركات 
المراكب وماكينات ومكثفات الحفر ومكثفات الهواء وأجهزة ضغط الهواء للتبريد 

وماكينات الضغط ومولدات التيار وماكينات الطرد المركزية ومضخات إلية ألجهزة 
  ٧جهزة التحبير لماكينات الطبع وجميع منتجات الفئة التدفئة وأجهزة الطبع وأ
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445549  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد  مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

االت وعدد اليه متحركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات البريه وصالت  - ٧الفئة 
ات البريه واالالت زراعيه غير يدوية وحاضنات وسيور االالت وعدا الخاصه بالعرب

  ٧البيض بالفئة 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448335  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسية -فرد  -محمود سمير على ابو النجا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويس -األربعين  -البراجيلي  -محمد فريد صبري من  ٣

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448779  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات  - الستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية الشركة العربية التجارية جروب ل
  مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة –عابدين  –أرض شريف  –ش محمد مجدى 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

أالت وعدد ألية ، محركات ومكائن غير واردة بفئات إخرى ، كافة األجهزة  - ٧الفئة 
ير واردة بفئات إخرى ، معدات زراعية ، الخالطات ، العجانات ، الكبة ، الكهربائية الغ

المفرمة ، مطحنة التوابل ، عصارة الخضراوات والفواكة ، إجهزة إعداد الطعام ، 
مكينة لخلط وعجن وهرس الطعام اآلت وعدد الية ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة ( 

زة تفقيس البيض ، وكافة المنتجات الواردة عدا ما كان منها للمركبات البرية) ، أجه
  ٧بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450398  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -بي في للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدخل عبد القادر قبلي السكه الحديد خلف المجزر االلي منطقه  -كيماويات ش البترو
  االسكندريه -مرغم الصناعيه عامريه اول 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٧جميع انواع الفالتر والمرشحات الوارده بالفئه  - ٧الفئة 
 

ان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450557  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450710  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة-تامر رجب وشركاه 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450896  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451506  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن  -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الواردة بالفئه  - ٧الفئة 
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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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451728  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452136  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -ث الدور الثال -ش السودان  ٣٠٤
  

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  تضامنشركة  -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453232  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0453358  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات الواردة بالفئه جميع  - ٧الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453593  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454106  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧منتجات الفئة رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -امر رجب وشركاه  ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٧جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454743  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  اسطنبول -/ باخشلي ايفلر 

  7  : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٧األجهزة اإللكترونية المستخدمة في األدوات المنزلية ، وجميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

193 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454802  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  )٧جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0455112  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434765  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

الشركة التركيه للصناعه  -نهير المساهمة لصناعة وتجارة االغراض المطبخية 
  والتجاره

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٣٥/٢١مال نهير رقم  مركز اع ١٤٩٨تموز زقاق رقم  ١٥الجمهوريه التركيه حى 
  جنيشلى باغجيالر اسطنبول

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على العالمة الموضحة بالصورة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445550  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

العدد واالالت اليدوية التى تدار باليد وادوات القطع والسكاكين والشوك  - ٨الفئة 
والمالعق واالسلحه البيضاء وادوات الحالقه وقص الشعر وجميع المنتجات الواردة 

  ٨بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

197 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449472  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

د تدار باليد للحدائق؛ مقلمات لألظافر كهربائية أو غير أدوات سن (شحذ)؛ ُعد - ٨الفئة 
كهربائية؛ ُعدد يدوية تدار باليد؛ ُعدد للنقش [ُعدد يدوية]؛ قطاعات؛ أدوات للمائدة 

  ٨[سكاكين وشوك ومالعق]؛ سكاكين.جميع منتجات فئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0295109  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تاسست  - شركة موتوروال تريد مارك هولدنجز ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكية -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لواليات المتحدة ا - ٦٠٠٤٨اي ال  -ليبرتى فيل  -  ٤٥نورث يو اس هاي واي  ٦٠٠
  االمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

الهواتف، والهواتف النقالة ، والهواتف الذكية ، الكمبيوتر اللوحي ، وأجهزة  - ٩الفئة 
الكمبيوتر ، واألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة والنقالة مع قدرات االتصاالت 

و أجهزة الراديو ذات االتجاهين ، أجهزة  الالسلكية ، الالسلكية ، أجهزة االستدعاء،
البث اإلذاعي ، أجهزة الراديو ، أجهزة إرسال واستقبال الراديو ، ومنظمي اإللكترونية 
، وتوابعها للسلع ما سبق ، وهي ، سماعات ، سماعات الرأس، و مكبرات الصوت ، و 

قية أو مكبرات الصوت، حمل حقائب االت وحاالت واقية وأغلفة، والجلود الوا
المزخرفة، ومقاطع حزام؛ محطات إلكترونية لتكبير الصوت، و المدرجات، مساند 

حوامل للهوانف المحمولة ، وأقراص وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، و المحمولة والنقالة 
األجهزة اإللكترونية الرقمية مع قدرات االتصاالت الالسلكية؛ الكابالت والموصالت ، 

محطات إرسال الراديو والمحوالت والموجهات ، وأجهزة ولوحات المفاتيح ، و
الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر و البرامج المستخدمة لنقل أو استنساخ أو استقبال الصوت 
أو الصور أو الفيديو أو البيانات عبر شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية أو نظام بين 

شبكات الكمبيوتر و شبكات  المحطات و ل تعزيز وتسهيل استخدام و الوصول إلى
الهاتف ؛ برامج الكمبيوتر الستخدامها في إدارة قواعد البيانات لألغراض العامة ؛ 
كمبيوتر برامج التجارة اإللكترونية ل تسمح للمستخدم لوضع بأمان أوامر وتسديد 

المدفوعات في مجال المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة عالمية الكمبيوتر أو 
كة االتصاالت السلكية والالسلكية ؛ برامج الكمبيوتر للتدريب و دعم المنتج ألجهزة شب

الكمبيوتر والهواتف المحمولة في مجال االتصاالت ؛ برامج الكمبيوتر فائدة ألداء أعمال 
الصيانة الكمبيوتر ؛ لعبة كمبيوتر برامج الهواتف النقالة ل ؛ برامج الكمبيوتر و برامج 

ى واألفالم ، والرسوم المتحركة ، والكتب اإللكترونية، واأللعاب في تتميز الموسيق
مجال الترفيه العام؛ برامج الكمبيوتر لتوزيع المعلومات و محتوى الوسائط المتعددة 
التفاعلية التي تحتوي على النصوص والصور و الفيديو والصوت للمستخدمين في 

دارة وتشغيل أجهزة االتصاالت مجال االتصاالت ؛ برامج الكمبيوتر و برامج ل إ
الالسلكية ؛ برامج الكمبيوتر للوصول والبحث و فهرسة واسترجاع المعلومات 

والبيانات من شبكات الكمبيوتر العالمية و شبكات االتصال العالمية ، و للتصفح و التنقل 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

من خالل المواقع على شبكة اإلنترنت على شبكات قال ؛ برامج الكمبيوتر إلرسال 
تقبال الرسائل القصيرة و البريد االلكتروني و لتصفية المعلومات غير نصية من واس

البيانات؛ استقبال راديو التناظرية والرقمية أو أجهزة استقبال للبيانات والصوت 
والصورة و الفيديو االتصاالت ، وأجهزة المودم ووحدات تحديد المواقع العالمي ، 

، محوالت الطاقة ، والهوائيات ، الكاميرات، والبطاريات وأجهزة شحن البطاريات 
الكاميرات الرقمية ، الرقمية كاميرات الفيديو؛ األجهزة الطرفية الحاسوبية يمكن 

ارتداؤها ؛ وحدات إلكترونية يمكن ارتداؤها و قابلة للتبديل الشخصية ، وهي معرفات 
اص واجهزة الشخصية للهواتف ، والهواتف المحمولة ، والهواتف الذكية ، واقر

الكمبيوتر واالجهزة االلكترونية الرقمية المحمولة والمتنقلة مع قدرات االتصاالت 
  ٩االسلكية بالفئة 

 

١٤٨٦٢٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0352464  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/05/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه محدوده المسئوليه  -مايكل كورس (سويزرالند) انترناشيونال جى ام بى اتش 
  مؤلفه و قائمه طبقا لقوانين سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا’ مانو  ٦٩٢٨’  ١٨فيا كانتونال 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

علمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات ال  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة (االشراف واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت 
ظيم أو التحكم في أوالصور؛ أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تن

الطاقة الكهربائية؛ حامالت بيانات مغناطيسية، وأقراص تسجيل؛ آالت بيع أوتوماتيكية 
وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، وآالت حاسبة، ومعدات 

معالجة البيانات؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ نظارات؛ نظارات شمسية؛ أطر للنظارات؛ 
نظارات شمسية؛ سالسل وخيوط للنظارات والنظارات الشمسية؛ واقي علب نظارات و

تظليل للعين (من الضوء القوي)؛ أوعية للعدسات الالصقة؛ نظارات مكبرة؛ نواظير 
األشكال؛ مناظير ثنائية؛ النظارات المفردة؛ بوصالت؛ كاميرات؛ أجهزة الراديو؛ 

بيل المحمولة، حلي لهواتف الهواتف وهواتف الموبيل المحمولة؛ سيور لهواتف المو
الموبيل المحمولة؛ شريط قياس؛ ساعات الدوام (أدوات تسجيل الزمن)؛ مغناطيسات؛ 

أجهزة سمعية وبصرية؛ التسجيالت السمعية والبصرية؛ التسجيالت السمعية والبصرية 
القابلة للتنزيل؛ أجهزة الكمبيوتر؛ األجهزة المحمولة الالسلكية؛ األجهزة الرقمية 

مولة يدوياً؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ برمجيات كمبيوتر؛ علب وأغطية المح
وإكسسوارات للهواتف المحمولة، ومشغالت الوسائط المحمولة، وأجهزة المساعدة 
الرقمية الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ تطبيقات البرمجيات القابلة للتنزيل 

ر واألجهزة اللوحية لتوزيع محتوى لألجهزة المحمولة الالسلكية وأجهزة الكمبيوت
الوسائط المتعددة التي تحتوي على نصوص ورسومات وصور وصوت وفيديو؛ 

منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل وكتب ونشرات وكتالوجات وكتيبات؛ أجزاء ولوازم 
  واكسسوارات لجميع السلع المذكورة أعاله.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0368004  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مؤلفه و قائمه وفقا لقوانين امريكا -دي سي كوميكس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  ٩١٥٠٥ويست االميدا افينو بروينك كاليفورنيا  ٢٩٠٠
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
م في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ تكثيف أو تنظيم أو التحك

الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ أقراص مدمجة، 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

نات، أجهزة الكمبيوتر؛ بقطع النقد؛ آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيا
برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق؛ األفالم السينمائية المصورة التي تضم أفالم 
الكوميديا والدراما والحركة [األكشن] والمغامرات و/ أو الرسوم المتحركة واألفالم 
ن] السينمائية المصورة للبث التليفزيوني التي تضم الكوميديا والدراما والحركة [األكش
والمغامرات و/ أو الرسوم المتحركة؛ أقراض سمعية بصرية، واألقراص الرقمية 
متعددة االستخدامات التي تضم الموسيقى والكوميديا والدراما والحركة [األكشن] 
والمغامرات و/ أو الرسوم المتحركة؛ سماعات رأس ستيريو؛ بطاريات؛ هواتف 

ص [سي دي] ألعاب كمبيوتر؛ السلكية؛ مشغالت أقراص مدمجة [سي دي]؛ أقرا
هواتف و/ أو أجهزة نداء السلكي؛ مشغالت أقراص مدمجة؛ أجهزة راديو؛ لبادات 

الفأرة [مساند ماوس كمبيوتر]؛ نظارات؛ نظارات شمسية وعلب الحفظ الخاصة بها؛ 
معدات ألعاب تباع كوحدة واحدة للعب ألعاب الكمبيوتر المنزلية؛ برامج قابلة للتنزيل 

مها في تشغيل ألعاب الكمبيوتر عبر اإلنترنت، وبرامج ألعاب كمبيوتر قابلة الستخدا
للتنزيل؛ برامج آلعاب كمبيوتر لالستخدام على الهواتف المحمولة والخلوية؛ برامج 

ألعاب الفيديو والكمبيوتر؛ لفافات تخزين [كارتريدج] ألعاب الفيديو؛ ألعاب الكمبيوتر 
ألجهزة، وهي وحدات األلعاب المزودة بوسائل تحكم والفيديو المصممة لنظم تشغيل ا

وأجهزة الكمبيوتر الشخصي؛ برامج ألعاب كمبيوتر خاصة بآالت لعب القمار بما في 
ذلك اآلالت التي تعمل بقطع النقد؛ برامج الكمبيوتر أو البرامج المثبتة الخاصة بألعاب 

لفيديو المخصصة للعب الحظ على أي نظام تشغيل حاسوبي بما في ذلك وحدات ألعاب ا
القمار، وآالت الفيديو التي تعمل بقطع النقد الخاصة بلعب القمار، وآالت لعب القمار 
ذات البكرات التي تعمل بقطع النقد، وآالت [طرفيات] الفيديو الخاصة بلعب القمار 

وتعتمد على الحظ [اليانصيب]؛ األقراص المدمجة [سي دي] وأقراص ألعاب الكمبيوتر 
ية متعددة االستخدامات وبرامج الكمبيوتر، وهي، برمجيات ربط الوسائط السمعية الرقم
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والبصرية الرقمية بشبكة معلومات كمبيوتر عالمية؛ محتوى وسائط سمعية بصرية قابلة 
للتنزيل في مجال الترفيه تضم افالم رسوم متحركة ومسلسالت تليفزيونية وعروض 

الكمبيوتر، وهي برامج الكمبيوتر لتدفق [بث]  الكوميديا والدراما المسرحية؛ برامج
محتوى الوسائط السمعية والبصرية عبر اإلنترنت، وبرامج الكمبيوتر لتدفق [بث] 

وتخزين محتوى الوسائط السمعية والبصرية، وبرامج التشغيل القابلة للتنزيل لمحتوى 
علية، وبرامج البحث الوسائط السمعية والفيديو المزودة بوظائف الوسائط المتعددة والتفا

عن الفيديو وبرامج التعليقات التوضيحية، وبرامج حماية المحتوى، وبرامج إدارة قواعد 
البيانات، وبرنامج مزامنة قواعد البيانات؛ وبرامج الكمبيوتر للوصول إلى قواعد 

البيانات على اإلنترنت واستعراضها والبحث فيها، والبرامج التي تمكن المستخدمين من 
يل وبرمجة محتوى الوسائط السمعية ووسائط الفيديو والوسائط النصية ومحتوى تشغ

الوسائط المتعددة ذات الصلة بالترفيه؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر لتدفق [بث] وتخزين 
محتوى الوسائط السمعية المرئية؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر لتدفق [بث] محتوى 

ت؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لتدفق [بث] الوسائط السمعية المرئية عبر اإلنترن
محتوى الوسائط السمعية البصرية عبر اإلنترنت؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لتدفق 

[بث] وتخزين محتوى الوسائط السمعية والمرئية؛ مطبوعات [منشورات] قابلة للتنزيل 
ع كوميدي و/ على هيئة كتب تضم شخصيات كرتونية أو مغامرات [األكشن] وذات طاب

أو درامي، والكتب الكوميدية، وكتب األطفال، وكتيبات األدلة االستراتيجية [كتيبات 
تعليمات تحتوي على تلميحات أو حلول كاملة أللعاب فيديو محددة]، والمجالت التي 

تضم شخصيات كرتونية، ومغامرات [األكشن] وذات الطابع الكوميدي و/ أو الدرامي، 
ب ومجالت النشاط الخاصة باألطفال في مجال الترفية؛ ملحقات وكتب التلوين، وكت

[اكسسوارات] الهواتف الخلوية، وهي ملحقات [اكسسوارات] ال تعتمد على استخدام 
اليدين، وأغطية الهواتف الخلوية وأغطية سطح الهواتف الخلوية [واقيات الشاشة]؛ 

بطاقات االئتمان، وبطاقات البطاقات المغناطيسية المشفرة، وهي، بطاقات الهواتف، و
النقد، وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات فتح األبواب المغناطيسية؛ وقطع المغناطيس 

  الزخرفية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372303  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة ذات مسئولية محدودة  -ى كو . ال تى دى هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوج
  مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، جمهورية الصين  ٣١٠٠٥٢كيانمو رود ، بينجيانج ديستريكة ، هانجتشو  ٥٥٥رقم 
  الشعبية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

رك؛ قارئات [معدات معالجة بيانات]؛ برامج مشغل ومضي لناقل تتابعي مشت - ٩الفئة 
كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل]؛ أجهزة ذاكرات كمبيوتر؛ رقائق [دارات متكاملة]؛ 
منشورات إلكترونية، قابلة للتنزيل؛ برمجيات كمبيوتر، مسجلة؛ برامج مراقبة [برامج 

ت الدارات كمبي?وتر]؛ معالجات [وحدات معالجة مركزية]؛ بطاقات ذكية [بطاقا
المتكاملة]؛ برامج كمبيوتر مسجلة؛ برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر؛ معالجات بيانات 

صغيرة؛ أجهزة معالجة البيانات؛ شاشات عرض [أجزاء كمبيوتر]؛ أجهزة ملحقة 
بالكمبيوتر؛ مؤشرات الكمية؛ عدادات الوقوف؛ آالت وزن؛ مقاييس؛ لوحات إعالنات 

ية مصدرة للضوء؛ أضواء وماضة [إشارات ضوئية]؛ إلكترونية؛ مؤشرات إلكترون
إشارات مضيئة آو آلية؛ فوانس إشارة؛ لوحات إشارة مضيئة أو آلية؛ أجهزة اتصال 

داخلي؛ أجهزة مالحة للمركبات [كمبيوتر داخلي]؛ أجهزة إلكتروديناميكية للتحكم عن 
ي [أجهزة جي بي بعد باإلشارات؛ أجهزة راديو؛ نظام تحديد الموضع (الموقع) العالم

إس]؛ هواتف فيديو؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ مسجالت فيديو؛ أجهزة مراقبة كهربائية؛ 
أجهزة قياس السرعة [للتصوير الفوتوغرافي]؛ كاميرات [للتصوير الفوتوغرافي] 

أجهزة إضاءة وماضة [للتصوير الفوتوغرافي]؛ كواشف؛ أجهزة ضبط السرعة 
والتحكم في المركبات؛ أدوات رصد؛ عدسات بصرية؛ للمركبات؛ أجهزة محاكاة للقيادة 

شاشات فيديو؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ منشآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات 
الصناعية؛ أجهزة إنذار؛ كواشف الدخان؛ أجهزة إنذار صوتية؛ أدوات إنذار ضد 
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ية؛ الحريق؛ أقفال كهربائية؛ طنانات؛ أجهزة إنذار ضد السرقة؛ بطاريات كهربائ
روبوتات على هيئة إنسان آلي مع خاصية الذكاء اإلصطناعي؛ رقائق [دارات متكاملة]؛ 
كاميرات فيديو؛ أزرار كباسة (تعمل بالضغط) لألجراس؛ أجهزة كهربائية لمنع السرقة؛ 
أنظمة تحكم إلكتروني في الدخول لألبواب ذات األقفال المتداخلة (أقفال تعشيق)؛ أجهزة 

م الشخصي ضد الحوادث؛ لوحات تحكم [كهربائية]؛ برامج قابلة الحماية لالستخدا
للتنزيل للهواتف النقالة؛ برامج برمجيات كمبيوتر (قابلة للتنزيل أو مسجلة)؛ مساعد 

البيانات الشخصية؛ أجهزة المساعد الرقمي الشخصي [أجهزة كمبيوتر لوحية]؛ منشآت 
  مراقبه السالمة. المراقبة اإللكترونية؛ إنسان آلي (روبوتات) لغرض
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383469  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده المسئوليه -اينستاجرام ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليات المتحده االمريكيه.الو -  ٩٤٠٢٥كاليفورنيا  -مينلو بارك   -ويلو رود  ١٦٠١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برنامج النشاء وإدارة الصفحات الشخصية وحسابات المستخدمين على وسائط  - ٩الفئة 
التواصل االجتماعي؛ برامج [برمجيات] الكمبيوتر لشبكات التواصل االجتماعي 

كمبيوتر لتعديل الصور والتفاعل مع المجموعات عبر اإلنترنت ؛ برامج [برمجيات] ال
 -الفوتوغرافية والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمحتوى السمعي 

)، ARالبصري مع مرشحات (فالتر) التصوير الفوتوغرافي ومؤثرات الواقع المعزز (
وهي الرسومات [الجرافيكس] والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ؛ برامج 

ال الصور والملفات السمعية والبصرية السمعية والبصرية كمبيوتر لتعديل وتمكين إرس
والبيانات وبرنامج المراسلة ؛ برامج [برمجيات] الكمبيوتر لمشاهدة والتفاعل مع تلقيم 

البصري ومحتوى الفيديو والنصوص  - الصور والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 
  ٩والبيانات المرتبطة بها. الواردة بالفئة رقم 

 

العالمة مرتبطة مع  -اطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتر
٣٦٣٥٠٦العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383827  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و قائمه طبقا  -شركة مساهمة  -متد ماكدونالدز انتر ناشيونال بروبرتى كمبانى لي
  لقوانين واليه ديالوير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - ١٩٨٠٨ديالوير  -ليتل فولز درايف ويلمنجتون  ٢٥١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

هزة تشغيل صوتية التليفونات المحموله ، اجهزة و االت االتصاالت ، اج  - ٩الفئة 
رقمية ، اجهزة تشغيل فيديو رقمية ، برامج الكمبيوتر ( و تشمل برامج الكمبيوتر القابلة 
للتحميل) ، برامج الكمبيوتر االلعاب لالجهزة االلكترونية المحمولة ، االالت و االجهزة 

ل االليكترونية و اجزاؤها ، االجهزة االليكترونية التى تحمل باليد لتخزين وتشغي
  الموسيقى و الفيديو "

 

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

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390941  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/04/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ا لقوانين جمهورية الصينشركة مساهمة تايوانية مؤلفة طبق -جلوبال اسبريت انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -تايوان  -يوين شان  ار دى تشونج  هو  ديست نيو تايبيه سيتى  ٥٠٦رقم   -اف  ٨
  جمهورية الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة تنفس تحت الماء ألغراض الغطس، جهاز التحكم في الطفو ألغراض   - ٩الفئة 
رات السباحة، ستيريوهات، نظارات تزلج، نظارات للحماية ضد الرياح الغطس، نظا

والعواصف الرملية، واقيات ضد انزالق النظارات، عدسات، تلسكوبات الكترونية 
للرؤية الليلية، اطرف النظارات، اقنعة للغواصين، بدالت غوص، أجهزة تنفس للسباحة 

لأللعاب الرياضية، نظارات واقية  تحت الماء، ثياب إنقاذ، عوامات إنقاذ، أوقية رأس
لأللعاب الرياضية، أقنعة واقية، كاميرات [ للتصوير الفوتوغرافي]، سماعات الرأس، 
مشغالت وسائط محمولة، نظارات [بصرية]، نظارات، نظارات شمسية، زجاج مانع 

للوهج، نظارات ثالثية األبعاد، عدسات بصرية، اطر للنظارات، اطر للنظارات، 
لنظارات، خيوط للنظارات، ثقوب مراقبة (عدسات مكبرة) لألبواب، مناشير سالسل ل

(بصرية)، نظارات مكبرة، تلسكوبات، تلسكوبات كاسرة، عدسات عينية، نضد، أجهزة 
قياس، عدادات الخطى، مفاتيح زمنية، اوتوماتيكية; أجهزة تسجيل الزمن، ساعات 

قية للفم واألنف والذقن الواردة (الدوام أدوات تسجيل الزمن) على سبيل الحصر، او
  ٩بالفئة 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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415366  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر   -د شارع مكرم عبي ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

كاميرات المراقبه و اجهزه انذار الحريق و واجهزه انذار السرقه و االنتركم و  - ٩الفئة 
ماكينات الحضور و االنصراف و البوابات االمنيه و االنظمه الصوتيه و الكمبيوتر و 

  ٩اكسسوارات الكمبيوتر و الب توب بالفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
٣٥٩٩٠٥
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى  ١٥/٣موقع قسم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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 - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420412  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -ايهاب محمد حسن جمعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية ملك هشام محمد حسن  -طوخ   -بلتان 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

يح والبرايز والتانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك المفات - ٩الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 
لوصل أو فتح أو تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 

  ٩رقم 
 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0421173  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمه طبقا لقوانين  - شركة بحر العرب النظمة المعلومات 
  المملكة العربيه السعوديه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٤٠٢٦٨ب -ص ١١٤٩٩الرياض  ١٤ - ١٣حى الريان الدائرى الشرقي بين مخرج 
  المملكة العربيه السعوديه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

واالشارة والمراقبة ( االشراف ) واالنقاذ والتعليم , أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أو تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية, أجهزة تسجيل أو ارسال أو 

ت بيانات مغناطيسية , أقراص تسجيل , ماكينات بيع نسخ الصوت أو الصور , حامال
آلية , وآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقود, آالت تسجيل النقد , آالت حاسبة , معدات 
وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات , آجهزة اخماد النيران، وجميع المنتجات الواردة في 

  .٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0426177  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد رأفت ابو المجد عيسى  وفا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -الزقازيق   -القومية ثان  -ش المستشار محمد نجيب  ٢

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩البطاريات الوارده بالفئه رقم  - ٩الفئة 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430508  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -صر  مدينة ن -شارع مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٣٢١٩مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431317  

  خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2020/12/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر   -شارع مكرم عبيد  ١٥

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئه  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -      االشتراطات        :
وغيرها ٣٨٣٢١٩مع العالمة رقم 


