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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0348900  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/03/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كندي الجنسية -برود انك  -ماستر بالنت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١جي  ١تي  ٦كندا ال  -اونتاريو -اوريندا رود , برامبتون  - ٣١٤

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١األسمدة الواردة بالفئة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425311  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -جوزه يوليو الع ٢٦شارع  ١٦٠

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع منتجات الفئه  - ١الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 
١٨٧٣٥٤العالمه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444881  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة محدودة المسؤولية -سيرفاي فاب للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، دبي ، االمارات العربية ١، فرانس كالستر ، الوارسان ١٩، المبنى بي  ٩مكتب رقم 
  المتحدة

 1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١لجة المياه بالفئه كيماويات لعا - ١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448383  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بسيطةشركه توصية  -شركة حسام شحات عبد الفتاح عبد الغنى االعرج و شركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الثانى المنطقة الحاديه عشر بملك محمد شعبان عبد الفتاح ٧السادات عقار رقم 

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 - 991 عدد

 
 

   العالمة

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449500  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة سويسرية -باسف اجرو كيميكال بروداكتس بى .فى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايى ايه هولندا ٦٨٣٥أرنهيم  ١جرونينجينسينجل 

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة والبستنه والحراجة، خصوصا  - ١الفئة 
مستحضرات تدعيم النباتات ومستحضرات كيميائية أو بيولوجية إلدارة اإلجهاد في 

النباتات ومستحضرات تنظيم نمو النباتات والمستحضرات الكيميائية لمعالجة البذور 
  ١. بالفئة وجينات البذور لإلنتاج الزراعي

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

6 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449675  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -باسف كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بارك أفينيو ، فلورهام بارك نيو جيرسى  الواليات المتحدة األمريكية ١٠٠

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات المستخدمة فى الصناعة ، وخاصة المواد الماصة لتنقية الغاز  - ١الفئة 
  ١الطبيعي وتجفيفه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449965  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ارة فايف ستارز للتج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش الفالوجا حي العجوزة  ٣٦العقار رقم  ٢٦الشقة رقم 

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١المواد الكيميائيه المضافه الى الزجاج بالفئة  - ١الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450492  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  وريشيوسم -دنج ، لويس باستر ستريت ، بورت لويس تى اتش فلور ، نيو بورت بيل ٥

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات المستخدمة في الصناعة وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة  - ١الفئة 
الغابات؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة؛ بالستيك غير معالج؛ مواد دبـاغة لجلود 

ماد طبيعي، أسمدة، أسمدة؛ مستحضرات حيوية الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ س
  ١لالستخدام في الصناعة والبحث العلمي 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450844  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة جيانلونج انترناشونال تريدينج كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيك ، ديف. زون ، -تشانجشان افنيو ، هاي  ٥٥تيانان ديجيتال سيتي ،  ٥٧نو . 
  جيانجين ، جيانجسو  ، الصين.

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

راتنجات بوليمر غير معالجة ، راتنجات إصطناعية غير معالجة ، بوليستيرين  - ١الفئة 
غير معالج ، راتنجات اصطناعية غير معالجة ،  ، بوليستيرين قابل للتمدد ، بالستيك

حبيبات أ, مسحوق المواد البالستيكية غير معالجة ، حبات بوليمر لإلنتاج والمعالجة ، 
  ١إيثيلين ، ستايرين الوارده بالفئه 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455259  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل طالبإسم 
 

  ان البور اتوريز(بتي) ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 1 : المةــــــات العـــفئ
  

اوية كيمالكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة والغابات؛ مستحضرات  - ١الفئة 
لمعالجة البذور؛ كيماويات لمعالجة البذور لالستخدام الزراعي؛ ملقحات ميكروبية 

لتطبيقها على البذور لالستخدام الزراعي؛ ملقحات، وبخاصة أحياء دقيقة حيوية تستخدم 
في تخمير العلف المخزون؛ محفزات حيوية كونها محفزات لنمو النباتات؛ محفزات 

األسمدة الكيماوية؛ األسمدة الورقية؛ األسمدة الحيوية؛ إضافات  النمو؛ الروث؛ األسمدة؛
  ٠١لألسمدة؛ إضافات للتربة بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455261  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ان البور اتوريز(بتي) ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات المستخدمة في الزراعة والبستنة والغابات؛ الكيماويات المستخدمة  - ١الفئة 
مستخدمة لوقاية النباتات؛ في ومع مبيدات الحشرات ومبيدات األعشاب؛ الكيماويات ال

مستحضرات لتنظيم نمو النباتات؛ مستحضرات كيميائية لمعالجة البذور؛ ملقحات 
للبذور؛ ملقحات للبقول؛ ملقحات ميكروبية، ليست لالستخدام الطبي؛ محفزات النمو؛ 

الروث؛ األسمدة؛ األسمدة الكيماوية؛ األسمدة الورقية؛ األسمدة الحيوية؛ إضافات 
  ٠١إضافات للتربة؛ مواد مساعدة تستخدم مع السلع المذكورة بالفئة لألسمدة؛
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425313  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئه  - ٢الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 
١٨٧٣٥٥العالمه رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا ثان  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  ٢٦

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢ثاث الواردة بالفئة الورنيش والالكيه المستخدم في األ - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد ابراهيم يوسف عيسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القصابى سيدى سالم  كفر الشيخ

  2 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة الفئه  - ٢الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445024  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -احمد محمد ابراهيم يوسف عيسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -سيدى سالم    -لقصابى ا

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446145  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصريهشركة مساهمة  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادس من اكتوبر -/ ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447852  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -رمضان فؤاد محمد فراج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة البحيره--مركز دمنهور --منيه بني موسي 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢البويات الوارده بالفئه   - ٢الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448221  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة السادس من اكتوبر -/ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/ /١قطعة رقم

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢يع المنتجات الواردة بالفئه جم - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453193  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -احمد حلمى محمود منصور مسعود 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة. -مركز دمنهور  -ع مسعود 

  2 : المةــــــات العـــئف
  

  ٢جميع المنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453224  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -احمد حلمى محمود منصور مسعود 

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة. -مركز دمنهور  -ع مسعود 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

٤٤٢٣٢٢االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454125  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454126  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع منتجات الفئة  - ٢الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

23 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454140  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454971  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كة ذات مسئولية محدودةشر -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة  الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان  ٤٣

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

 2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢وجميع منتجات الفئة  ٢الدهانات الواردة بالفئة   - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع انواع الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
ى وعن البيان التجارى كال على حدىالوضع العاد
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457415  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بدر مدينة -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢جميع الدهانات الواردة بالفئة-٢الفئة
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457416  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢تجات الفئة وجميع من ٢الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457417  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -لحرفيه ج ا ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢وجميع منتجات الفئة  ٢جميع الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
 على حدىالوضع العادى وعن البيان التجارى كال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457419  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -هد مالك العالمة باستخدامها مجمعة تع -االشتراطات        :      
الوضع العادى وعن البيان التجارى كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457421  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -كوتكس للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة بدر -المنطقة الصناعية  -الحرفيه ج  ١القطعة رقم 

  2 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢جميع الدهانات الواردة بالفئة  - ٢الفئة 
 

فى  Xالتنازل عن حرف اكس  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -االشتراطات        :      
يان التجارى كال على حدىالوضع العادى وعن الب
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0395348  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -بيوتي انترناشيونال ليميتد  -امكا هيلت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرلندا -سى  دوبلين اكتنشانج بليس اى اف اس  ١٠/١١الدور االول 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبيض ومواد اخرى ألستخدام الغسيل تنظيف تلميع تجوب  - ٣الفئة 
صناعه العطور الزيوت االساسيه ومستحضرات التجميل  -االستعدادات الصابون 
  ٣معجون الوارده بالفئه  -ومستحضرات الشعر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0408888  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/02/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -ايديل برايد للنسيج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جسر السويس  -بجوار مدرسة حافظ  -الدور االرضي ش جمال عبد الناصر 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣ الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0418043  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش م ع ع 
  سلطنة عمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سلطنة عمان -روي  ١١٢الرمز البريدي  ٣١٠٤ص ب 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنظفات ومنتجات التنظيف الواردة بالفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420675  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -للصناعات الدوائية  ش م م  ديفارت الب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0420677  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ديفارت الب للصناعات الدوائية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0425314  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -يوليو العجوزه  ٢٦شارع  ١٦٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع منتجات الفئه  - ٣الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 
١٨٧٣٥٦العالمه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0427081  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -اج الفنى مون لالنت-اد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  خلف مركز الصيانه -اشمون   -المنوفيه 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣مستحضرات عنايه بالجسم بالفئه رقم  - 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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431407  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -العبور  -المنطقة الصناعية الشمالية  ١٢٠١١بلوك  ٥،  ٤القطعة رقم 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٣الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432242  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد حلمى محمد محمود حسنين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة االسكندريه --عصافرة قبلى اول المنتزة  -اخر شارع سيدى العراقى 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

بالجسم والبشرة و الصحه، مستحضرات العنايه مستحضرات العنايه   - ٣الفئة 
باألظافر، مستحضرات العنايه التجميليه، مستحضرات العنايه بالشعر، المكياج، 

العطور، مستحضرات الصقل، مستحضرات التنظيف، مستحضرات الجلي، 
مستحضرات و الكشط؛ الصابون؛ العطور، الزيوت العطريه، مستحضرات تجميل، 

  .٣ر؛ معاجين األسنان و جميع المنتجات الوارده في الفئه غسوالت (لوشن) للشع
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432654  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية محدودة المسئولية -هيدرا فيشل ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٩٠٨٠٦سبرنج ستريت ، لونج بيتش، كاليفورنيا  ئي. ٢١٦٥
  االمريكية

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات العناية بالبشرة غير الدوائية ، وباالخص المستحضرات  - ٣الفئة 
واألمصال ؛ مستحضرات العناية بالبشرة غير الدوائية ألجهزة التقشير الدقيق وأجهزة 

  ٣لد ( الكشط المائى) و كل هذه المنتجات واردة بالفئة تسحيج الج
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0434021  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ايجي قطن للمنتجات القطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش السودان  ١٦٨ور الثالث بالعقار رقم بالد ٥شقه 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مسحات القطن ألغراض تجميليه والعصى القطنيه ألغراض التجميل  - ٣الفئة 
  ٣والصوف القطنى الغراض تجميليه وجميع انواع االقطان 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0437596  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمود محمد محمود فهمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -بملك/ منصور محمد السيد عجيل  -ش سكة سندبسط  -زفتى 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع أنواع مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

التنازل عن الحروف وعن البيان التجارى كال على حدى -االشتراطات        :      
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437895  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصية بسيطة -بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مساكن شيراتون , القاهره ١١٦٩أ الكائنه فى مربع  ٢٠النزهه الجديده فيال رقم 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل والشامبو والصابون والشاور چل وزيت شعر  - ٣الفئة 
  ٣البلسم الوارد بالفئة والهاندووش (غسول األيدي) وحمام الكريم و

 

و غيرها ٤٠٥٤٦٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437897  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصية بسيطة -بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مساكن شيراتون , القاهره ١١٦٩أ الكائنه فى مربع  ٢٠النزهه الجديده فيال رقم 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل والشامبو والصابون والشاور چل وزيت شعر  - ٣الفئة 
  ٣والهاندووش (غسول األيدي) وحمام الكريم والبلسم الوارد بالفئة 

 

و غيرها ٤٠٥٤٦٦شتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم اال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437902  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصية بسيطة -بيشوى كمال عزيز وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مساكن شيراتون , القاهره ١١٦٩أ الكائنه فى مربع  ٢٠لجديده فيال رقم النزهه ا

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل والشامبو والصابون والشاور چل وزيت شعر  - ٣الفئة 
  ٣والهاندووش (غسول األيدي) وحمام الكريم والبلسم الوارد بالفئة 

 

و غيرها ٤٠٥٤٦٦ه مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0440289  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد   -رويس جمال حبيب عجايبي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قنا -مركز نجع حمادي  -بهجورة 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0442870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  هاوس أوف فريزر براندز ليميتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارواي المملكه المتحده٨ ٢٠ت شايربروك ان جي يونيت ايه بروك بارك ايس

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسيل و كي المالبس ؛  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف ، وصقل وجلي وكشط ؛ صابون ؛ عطورات ، زيوت عطرية ، 

سنان ؛ بخور؛ مستحضرات مستحضرات تجميل ، غسول (لوشن) للشعر ؛ منظفات أ
استحمام ، ليست لألغراض الطبية ؛ زيوت أثيرية ؛ جل للتدليك ( المساج) بخالف 

المستخدم للغايات الطبية ؛ غسول ( لوشن) ألغراض التجميل ؛ مستحضرات مكياج ؛ 
زيوت ألغراض التجميل ؛ زيوت للعطور والروائح ؛ مزيالت روائح كريهة للبشر أو 

الكولونيا؛ شامبو ؛ صبغات الشعر؛ مستحضرات تجعيد الشعر ؛  للحيوانات ؛ ماء
مستحضرات زينية ؛ مسحوق التالك ، لالستخدام الزيني ؛ أمالح االستحمام ، ليست 
لألغراض الطبية ؛ مناديل مشربة بغسوالت ( لوشن) تجميلية ؛ كريمات تجميلية ؛ 

ئح لبشرة ؛ مزيالت الرواحليب اللوز ألغراض التجميل ؛ مستحضرات تجميل للعناية با
الكريهة ؛ مستحضرات لالستخدام قبل الحالقة وبعد الحالقة ؛ زيوت عطرية؛ روائح 
طيبة للغرف ؛ فتائل ينبعث منها رائحة طيبة لتعطير الغرف ؛ عيدان البخور؛ غسول 

الفم ، ليس لألغراض الطبية ؛ رذاذ ( سبراي )إلنعاش رائحة النفس ؛ ملمعات لألحذية 
طويلة ؛ كريمات لالحذية؛ ملمعات لألحذية ؛ شمع لألحذية ؛ شمع للخياطين برقبة 

ولمصلحي األحذية ( اإلسكافي) ؛ منتجات العناية باألظافر ؛ مستحضرات العناية 
باألظافر ؛ مستحضرات غير دوائية للعناية بالبشرة ؛ مستحضرات زينة غير دوائية ؛ 

بالتعرض للشمس ومستحضرات لما  مستحضرات حليبية وجل وزيوت لتسمير البشرة
بعد التعرض للشمس ( مستحضرات تجميلية) ؛ مستحضرات مرطبة ؛ ملينات ؛ 

مستحضرات غير طبية للعناية بالشفاه ؛ مقشرات ( مواد فرك) القدم ؛ مقشرات ( مواد 
فرك) الجسم ؛ مقشرات ( مواد فرك) الوجه ؛ غسوالت للوجه ؛ منظفات ومرطبات 

ات منعشة للبشرة ؛ مستحضرات ترطيب البشرة ؛ كريمات إلخفاء البشرة ؛ مستحضر
العيوب وجل إلخفاء العيوب ؛ أقنعة تجميلية ؛ أقنعة للوجه والجسم ؛ غسول 

  ٣لليدين.الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -سيدة الشرق لصناعة ادوات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -أكتوبر  ٦مدينة  -امتداد المنطقة الصناعية الثالثة  - ٤٣القطعة رقم 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

ينة رات التجميل والزالبودرة المائية والبودرة السينمائية بوصفها من مستحض - ٣الفئة 
الملونة ، منتجات المكياج ، طالء االظافر ، مستحضرات تجميل للمانيكير والباديكير 

  )٣وجميعها يقع بالفئة (
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0444913  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -خالد كمال محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -الطالبية  -ش سيد الكهربائي  ٨

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 )٣ردة بالفئة رقم (المنتجات الوا-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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446204  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أحمد محمد محسن حامد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز قلين  -قلين البلد 

  3 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي و  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
في الوضع العادي و باللغتين
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446348  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي   -خالد كمال محمد علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -الطالبية  -ش سيد الكهربائي  ٨

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٣الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا -ايفا بروفيشنال اس .ال . 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسبانيا -مانريسا (برشلونة)  ٠٨٢٤٣(بول اند . بوفالفينت ) 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 -االقنعة  -الزيوت  -البلسم  -منتجات العناية بالشعر و خاصة الشامبو  - ٣الفئة 
  ٣المنشطات للشعر و موس للشعر بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447147  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا -ايفا بروفيشنال اس .ال . 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسبانيا -مانريسا (برشلونة)  ٠٨٢٤٣(بول اند . بوفالفينت ) 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 -االقنعة  -الزيوت  -البلسم  -منتجات العناية بالشعر و خاغصة الشامبو  - ٣الفئة 
  ٣موس للشعر بالفئة المنشطات للشعر و 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447148  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مؤلفة و قائمة طبقا لقوانين دولة اسبانيا -ايفا بروفيشنال اس .ال . 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسبانيا -مانريسا (برشلونة)  ٠٨٢٤٣(بول اند . بوفالفينت ) 

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

 -االقنعة  -الزيوت  -البلسم  -منتجات العناية بالشعر و خاغصة الشامبو  - ٣الفئة 
  ٣المنشطات للشعر و موس للشعر بالفئة 

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  لعالمة ا

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447920  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -عبد الرحمن ابراهيم احمد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -الحوامديه  -ش ام خنان الجديد  

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى المالبس  - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون عطور زيوت عطريه مستحضرات 

  ٣تجميل غسول لوشن منظفات االسنان وجميع 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447921  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -عبد الرحمن ابراهيم احمد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الحوامديه   -ش ام خنان الجديد 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مالبس مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل فى غسل وكى ال - ٣الفئة 
مستحضرات تنظيف وصقل وجلى وكشط صابون عطور زيوت عطريه مستحضرات 

  ٣تجميل غسول لوشن منظفات االسنان وجميع منتجات الفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

60 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448757  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مغريبية -تريز ه ش م هيجينيك مودرن اندس

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الصناعية اوالد صالح ، بوسكورة ، الدار البيضاء ، المغرب

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التبييض والمواد األخرى لغسيل المالبس، مستحضرات التنظيف  - ٣الفئة 
) دون ٣ــــــــــــــوارده بالفئة (والتلميع والفرك والكشط، ، الصابون. الـــ

  غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448772  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ريكيت بنكيزر فانيش بي في

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هولندا -دبليو تي هوفدورب  ٢١٣٢١٤سيريوسدريف 

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

منظفات للغسيل؛ إضافات للغسيل؛ مستحضرات للتبييض للغسيل؛  - ٣الفئة 
مستحضرات لتعزيز قوة تنظيف الغسيل؛ مبيضات للغسيل؛ مبيضات للمالبس؛ ُزرقة 

(نيلة) الغسيل؛ مستحضرات للحفاظ على سطوع ألوان الغسيل؛ مستحضرات لنقع 
؛ مزيالت بقع الغسيل؛ نشا الغسيل؛ مستحضرات تبييض الغسيل؛ الغسيل مسبقًا

  ٣مستحضرات إزالة البقع؛ منظفات وشامبو للسجاد ومزيالت البقع من السجاد بالفئة 
 

وغيرها ٣٥٨٩٩٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448898  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه ٨٣

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣لفئه جميع المنتجات الواردة با - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٧٥٠٩٣العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448907  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  مساهمة -ماكرو كابيتال  -يةماكرو جروب للمستحضرات الطب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهه --حى الملتقى العربى مساكن شيراتون  ٨٣

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه-٣الفئة
 

عالمة مرتبطة مع ال--االشتراطات        :      منح الطالب جق خاص على  االلوان الموضحة بالصورة 
واخرى ١٨٧١٦٩العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448909  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -بى مساكن شيراتون النزهه حى الملتقى العر ٨٣

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
التنازل عن البيان التجارى - ٣٠٦٨٧٩مع العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

65 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449258  

 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

  3 : المةــــــت العاـــفئ
  

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449609  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -مدينة نصر  -احمد فخرى  شارع جمال الدين عفيفى ٧

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449663  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :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
  

مستحضرات تجميل؛ صابون؛ مستحضرات تنظيف؛ مستحضرات للصقل؛  - ٣الفئة 
ت تجميل للحيوانات األليفة؛ مواد سحج؛ عطور؛ منظفات لألسنان؛ مستحضرا

  )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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449875  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  امريكيه   -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٦٠١ان واى  -وايت بلينز  ١٠٠هاميلتون افنيو  رقم  ٣٦٠
  االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي المالبس؛  - ٣الفئة 
مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط؛ الصابون؛ المواد العطرية ، والزيوت 

ة، ومستحضرات التجميل، ولوشن الشعر؛ منظفات االسنان؛ مستحضرات العطري
التجميل؛ المستحضرات التجميلية؛ لوشن التجميل؛ المستحلبات التجميلية؛ هالم 

ألغراض التجميل؛ زيوت تجميلية؛ كريمات التجميل؛ أقنعة التجميل؛ أقالم التحديد 
ات التجميل؛ الكولونيا؛ التجميلية؛ مناديل مستحضرات التجميل؛ لبادات مستحضر

العطور؛ المواد العطرية لالستخدامات الشخصية؛ ماء الزينة المعطر؛ الصابون، 
تحديدا، صابون االستحمام، والصابون التجميلي، وصابون الحالقة، وصابون معطر، 

وصابون تجميل غير طبي، وصابون إلزالة الروائح الكريهة ؛ والصابون المضاد 
؛ مستحضرات فرك الجسم؛ مستحضرات فرك الوجه؛ منتجات للتعرق؛ غسول الجسم

تقشير اليدين؛ المستحضرات الخاصة باالستحمام غير الطبية؛ مضادّات التعرق 
ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ غسول وبلسم ما بعد الحالقة؛ لوشن 

ن؛ ات واللوشالعناية بالبشرة؛ مستحضرات العناية بالبشرة غير العالجية ،والكريم
مرطبات الجلد غير العالجية، ومستحضرات شد البشرة، والكريمات واألمصال؛ زيوت 

للتدليك؛ كريمات للمساج؛ الزيوت العطرية؛ معطرات الغرف؛ البخور؛ مزيج أوراق 
الورد المجففة المعطرة؛ مستحضرات تعطير الجو؛ قصبات نشر الروائح العطرية في 

ستحضرات العناية باألظافر؛ طالءات أظافر ومزيالت الجو؛ حبيبات االستحمام؛ م
طالء األظافر؛ الماكياج؛ مستحضرات الزينة غير الطبية؛ مستحضرات للعناية بالشعر؛ 
مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ الشامبو؛ مستحضرات 

ير البشرة؛ سمتصفيف الشعر؛ جل للشعر؛ موس للشعر؛ بلسم الشفاه؛ لوشن التجميل وت
زيوت ولوشن التسمير بأشعّة الشمس؛ علب أحمر الشفاه؛ بخاخ الجسم العطري؛ 

  بخاخات تعطير للجسم .
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450418  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450575  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة كان لصناعة وتعبئة العلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديدة  -شارع السباق  ٩٩

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣منظف االجهزه االليكترونيه الوارد بالفئه  - ٣الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -اللوان الموضحه بالصوره االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي ا
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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450577  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -معاذ جمال عبدالناصر سعد البلشاشي و شريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -دمنهور  -ارع مسجد الحمد بملك /  احمد محمود اسماعيل سعد ش ١

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه بستخدمها مجمعه
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450936  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -السيد صالح لطفي الشربيني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المجاوره  -الحي الرابع  -دمياط الجديده  -دمياط الجديديه  -مركز كفر سعد  -دمياط 
  ملك / عبد الرحيم السيد احمد - ٤٦/٣٩السادسة 

  3 : المةــــــلعات اـــفئ
  

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451505  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -خرى  احمد ف -ش جمال الدين عفيفى  ٧

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

74 
 

 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452000  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

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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 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452001  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -محمد رفاعى وشركاه زينهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣البخور ومنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452002  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

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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 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452005  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

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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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452006  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

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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 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452134  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد حسين محمود عبد المجيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -البساتين  -م دار السال -ش احمد الصاوي  ٥١

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452204  

 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  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452853  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -اونغليز أشاتز ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، اوفيس بلوك سي ال كروازيت، ٣، ليفيل ٣٠٢-٢، بيريري اوفيس سويتز سي١سويت 
  موريشيوس. ٣٠٥١٧غراند باي، 

 3 : المةــــــات العـــفئ
  

اد تثبيت االظافر الصناعية، مواد تستخدم في صناعة االظافرالصناعية، مو - ٣الفئة 
مستحضرات تجميل االظافر، االظافر الصناعية الغراض التجميل، مستحضرات 

العناية باالظافر، جل لحماية االظافر وجيل تثبيت االظافر وجل نحت االظافر وجل 
افر وجميع ما يتعلق بالعناية ملون لألظافر ومزيل الجل و مستحضرات إزالة طالء االظ

باالظافر، طالء االظافر، مستلزمات التجميل والعناية باألظافر، كريم اليد، وكريم 
البشرة، ومستحضرات تنظيف البشرة، ومرطبات البشرة واألظافر، وزيوت البشرة، 
مسكات التجميل والعناية باليد والقدم (مستحضرات تجميل)، مقشر اليد والقدم، بلسم 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٣عب وجميع مستحضرات التجميل الواردة بالفئة الك
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452893  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصية بسيطة -ماجد مالك زكي صالح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش المصطفى بملك محمود فهيم رمضان ٦ش  ١٣وب اول المنصورة سند

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات الواردة بالفئه  - ٣الفئة 
 

٣٨٦٤٣١االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453386  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوي و شريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -قسم الجماليه  -ش بورسعيد  ٤٤٣

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣المنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  صيني الجنسيه -فرد  -السيد / زوكون يانج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين-ريكت شانتو كيوي بيلدينج ينجبين اندستري زون شاونان ديست

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣هي المنتجات الواردة بالفئة  - ٣الفئة 
 

٢٣٧٩٥٥االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454097  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :يلالتسج إسم طالب
 

  صيني الجنسيه -فرد  -السيد / زوكون يانج 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الصين-كيوي بيلدينج ينجبين اندستري زون شاونان ديستريكت شانتو 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٣المنتجات الواردة بالفئة-٣الفئة
 

٢٣٧٩٥٥م االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رق
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -تامر احمد عزت عبد الحميد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه -مركز نبروه    -نشا 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

شامبو بلسم حمام كريم زيوت عطريه زيوت طبيعيه برفانات ماء ورد غسول  - ٣فئة ال
كريمات شعر كريمات بشره مستحضرات تجميل مقشر بشره لوشن للجسم اسبراى 

 ٣للجسم الوارد بالفئة رقم
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454268  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة برتغالية  -انا ماريا الفيس كاساس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورتو، برتوغال ٣١٨-٤٠٥٠-، بي٢٢٨رو خوليو دينيس، 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

كريمات التبييض؛ أقنعة التجميل؛ لوشن الشعر؛ المنتجات التجميلية؛ أطقم  - ٣الفئة 
لتجميل؛ كريمات التجميل؛ مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة؛ مزيالت مستلزمات ا

الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي (عطور)؛ مستحضرات المعادلة لتجعيد الشعر 
الدائم؛ الزيوت الستخدامات التنظيف؛ زيوت ألغراض التجميل؛ األصباغ 

  ٣(مستحضرات تجميل) بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0454394  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد صالح عبد العظيم عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سويف -اهوه  مركز بنى سويف 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣واردة بالفئة رقم مستحضرات التجميل ال-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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454636  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 3 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٣المنتجات الوارده بالفئه  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454800  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -١٥شقه  -دور الثالث ال -ش السودان  ٣٠٤
  

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454894  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ات مسئولية محدودةشركة ذ -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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 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454906  

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454907  

 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 
  ظة القليوبيةمحاف

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454936  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمود عبد الشافعى عطيفى جمعة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزه -الهرم  -ب حدائق االهرام  ٨٩

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455084  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاداشركه امريك -امازون تكنولوجيز ، انك.  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد التجميل للحيوانات، مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات األليفة، عطور  - ٣الفئة 
  ٣األليفة، شامبوهات للحيوانات األليفة. بالفئة للحيوانات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456872  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457476  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥الدور الثالث شقه  -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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -اليت بيلد للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة كفر الشيخ - ٤شقة  ٣٦برج  -تقسيم المحافظة  -شارع  الجمهورية ١٤

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

 المنتجات والبضائع : مستحضرات قصر األقمشة ومواد أخري تستعمل في - ٣الفئة 
غسل وكي المالبس مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط ، صابون ، عطور ، 

زيوت عطرية ، مستحضرات تجميل ، غسول ( لوشن) ، منظفات األسنان وكافة 
  ٣المنتجات الواردة بالفئة 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0458033  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/31  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  فرد مصرى الجنسية -صبحى محمد عبد الحليم عبد المجيد عبد هللا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ورش الصناعيه السادسه بملك صبحى محمد عبد الحليم    ٦٠٣٣ناحيه السادات قطعة 
  المنوفيه -مدينة السادات  -عبد المجيد عبد هللا 

  3 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٣ئة الف
 

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

  ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443071  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دة تاسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية كورياشركة محدو -بولسون كو ، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

رو ، جانجنام جو ، سيول  -تيهيران  ٤١٨تى اتش فلوور،  دابونج تاور بيلدينج ،  ٧
  ، جمهورية كوريا١٣٥-٨٣٩

  1 : المةــــــات العـــفئ
  

إحتجاز الغبار؛ زيوت [زيوت مهدرجة لالستخدام الصناعي]؛ مركبات  - ٤الفئة 
مستحضرات إزالة الغبار؛ المزلقات؛ مركبات تثبيت الغبار للكناسة؛ زيوت وشحوم 
حفظ الجلود المدبوغة؛ قوالب الفحم؛ المستحضرات المضافة لوقود المحركات، غير 

الكيميائية؛ الشحم الصناعي؛ زيت التزليق؛ زيت مغلي؛ غاز لإلضاءة؛ المكربنات؛ مواد 
  ٤ة للزيوت والوقود؛ شمع السيور الواردة في الفئة إضافة غير كيماوي

 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٣١٥٦٩٠العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452564  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل البإسم ط
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد كمال عبد الفتاح مبروك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سويف -ش سيد جاد المولى ش عبد السالم عارف بنى سويف 

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت وشحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار  - ٤الفئة 
ذلك وقود المحركات ومواد اضاءه شموع وفتائل لالضاءه وجميع منتجات وقود بما فى 

 ٤الفئه
 

التنازل عن البيان التجارى كال على حدى -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452567  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -ل عبد الفتاح مبروك محمد كما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة بنى سويف -شارع  عبد السالم عارف بنى سويف  --شارع  سيد جاد المولى 

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت وشحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار   - ٤الفئة 
وقود المحركات ومواد اضاءه شموع وفتائل لالضاءه وجميع منتجات  وقود بما فى ذلك

  ٤الفئه 
 

Uاالشتراطات        :      التنازل عن حرف ال يو 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452569  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد كمال عبد الفتاح مبروك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بنى سويف -ش سيد جاد المولى ش عبد السالم عارف بنى سويف 

 4 : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت وشحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار  - ٤الفئة 
ائل لالضاءه وجميع وقود (بما فى ذلك وقود المحركات) ومواد اضاءه شموع وفت

  ٤منتجات الفئه 
 

االشتراطات        :      التنازل عن كلمه اويل باللغتين
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454127  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454141  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٤جميع منتجات الفئة  - ٤الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455674  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدوده -سامر القداح العالمية للتجارة العامة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المارات ا -دبي  -ديرة  -مقابل فندق كينج سكوير نايف  -٤٠٠مبنى رقم  -٢محل 
  العربية المتحده

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت صناعية وشحوم، مزلقات؛ شحم تزليق، زيت تزليق، الوقود  - ٤الفئة 
  ٤ومضيئات. بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456278  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -اتش لالستثمار والتجارة والتوريدات  اف اس

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المعراج  ٤٠٦الدور الرابع شقه رقم  ٧٢عمارة رقم  ٢٨المعراج بلوك  ١٠٠٧١ش 
  زهراء المعادى

  4 : المةــــــات العـــفئ
  

ار لغبزيوت وشحوم صناعيه مزلقات مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت ا - ٤الفئة 
وقود بما فى ذلك وقود المحركات مواد اضاءه شموع وفتائل لالضاءه زيت ديزل زيت 

  ٤محركات وجميع 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0369105  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/04/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -خالد محمد مدبولي ابراهيم و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادي الجديدة -قطعة تقسيم المحافظة  ٧كيلو  -البساتين 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥البامبرز بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0382609  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -ابوت البور اتوريز

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية. ٦٠٠٦٤ابوت بارك رود ، ابوت بارك، ايلينوى  ١٠٠

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

د عأغذية ومواد حمية معدة لألستخدام الطبي، تحديدا، بديل الحليب المجفف الم - ٥الفئة 
لالستخدام الطبي للدعم الغذائي الضطرابات االيض ؛ غذاء بديل عن اللبن للرضع 

وغذاء للرضع، المكمالت الغذائية واغذية للبشر للدعم الغذائي الضطرابات 
  ٥االيض.الواردة بالفئة رقم 

 

معهتعهد مالك العالمة باستخدامها مج -على حدى  Iاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429850  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رامز بن اسعد بن خالد الصباغ وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر ٦ -المنطقة الصناعية االولي  - ١٦٤القطعة  ١٠٠١الوحدة رقم 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات 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 - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0429992  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية -ريجينيرون فارماسوتيكالز انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات صيدالنيه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430233  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية مدعمة بالفيتامينات و المعادن و االغذية الطبيه بالفئة  - ٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعة 
٤٣٠٢٢٩
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430234  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  كة مساهمة مصريةشر -ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية مدعمة بالفيتامينات و المعادن و االغذية الطبيه بالفئة  - ٥الفئة 
 

استخدمها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

115 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430235  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -س التجمع الخام -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مكمالت غذائية مدعمة بالفيتامينات و المعادن و االغذية الطبيه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
٥  

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0430236  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ديفارت الب للصناعات الدوائية ( ش.م.م) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع الخامس  -المنطقة االولى  ٨شارع ١٧٨فيال 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

ينات و المعادن و االغذية الطبيه الواردة بالفئة مكمالت غذائية مدعمة بالفيتام  - ٥الفئة 
٥  

 

التنازل عن االرقام كال على --- ٣١٦٧٤٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
حده
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431636  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جرين دايموند 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدخل المعادي - ١١الدور  ١٣١مكتب رقم  -برج ماسكو  -ش كورنيش النيل  ١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0432728  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه يابانية -نيبون كاياكوكابوشيكى كايشا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان ١٠٠ - ٠٠٠٥كو ، طوكيو  -تشوم ، شيودا  - ٢ -مارونوتشي  ١-١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

بيدات الحيوية ومبيدات االفات ومبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات الم  - ٥الفئة 
ومبيدات الطفيليات والمبيدات الحيوية الستخدمها فى الزراعة ومبيدات الحشرات 

الستخدمها فى الزراعة ومبيدات الفطريات الستخدمها فى الزراعة ومبيدات الطفيليات 
  الستخدمها فى الزراعة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0434022  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  ذات مسئوليه محدودة -ايجي قطن للمنتجات القطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش السودان  ١٦٨بالدور الثالث بالعقار رقم  ٥شقه 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

القطن الطبى والقطن المطهر والقطن التعقيم والقطن لالغراض الطبيه وماصه  - ٥الفئة 
القطن ومسحات القطن لالغراض الطبيه والعصى القطنيه لالغراض الطبيه وجميع 

  ٥انواع االقطان الطبيه الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435937  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مؤلفه و قائمه طبقا لقوانين فنلندا -شركه محدوده المسئوليه  -كوميد أوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يلوجارفي فنلندا ٣٣٤٧٠بي ١مينوتي

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

لالستعمال الطبي اطعمه االطفال المكمالت مستحضرات العنايه بالصحه  - ٥الفئة 
الغذائيه للبشر مستحضرات فيتامين أ مكمالت مضاده لالكسده مزيج من المشروبات 
المغذيه لالستعمال كبديل للوجبات مستحضرات فيتامين ب مستحضرات فيتامين ج 

مستحضرات فيتامين د مستحضرات الحميه والتغذيه مكمالت حميه تحتوي علي 
  ٥نات مشروبات حميه لالستعمال الطبي مكمالت غذائيه اساسها الحديد بالفئه الفيتامي

 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437091  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

ن مؤلفه و قائمه طبقا لقواني -شركة ذات مسئولية محدودة  -بي ال كوربوريشن ليمتد يو 
  جمهوريه موريشيوس

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بورت لويس  -لويس باستور ستريت  -بيلدنج  -نيوبورت  -تي اتش فلور  ٥
  موريشيوس

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

آلفات والحشرات والفطريات والديدان والقوارض مبيدات الحشائش وا - ٥الفئة 
واألعشاب الضارة؛ مستحضرات لقتل األعشاب الضارة والقضاء على الديدان الواردة 

  ٥بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0441788  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة متحدة -كورب  ميرك شارب اند دوم

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة   ٨٨٨٩نيوجيرسى  -وايتهاوس ستايشن  -وان ميرك درايف 
  االمريكية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مستحضرات صيدالنية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444594  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مؤلفه طبقا لقوانين واليه ديالوير -اميونوميدكس ، انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  موريس بالينس نيو   جيرسى الواليات المتحده االمريكيه -امريكان رود  ٣٠٠

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥حضرات صيدالنيه بالفئة مست - ٥الفئة 
 

١٣٨١٥٥٢العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0446786  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة سويسرية -جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا -بريغنز  ١١٩٧ -ش  ليتراز 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية والمواد والمنتجات المستخدمة في العالج والتخفيف  - ٥الفئة 
و / أو الوقاية من األنفلونزا ونزالت البرد والسعال و / أو الحاالت المماثلة و / أو 

ات الصلة؛ مستحضرات صيدالنية لتسكين اآلالم؛ خافضات الحرارة؛ الحاالت ذ
) ٠٥مستحضرات مضادة لاللتهابات مستحضرات المسكنات الـــــــــــــــــوارده بالفئة (

  دون غيرهـــــــــــــا
 

٢٣٢٢٦٤االشتراطات        :      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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0447255  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دري كوربوريشن اوف امريكا-اويل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده االمريكيه  -شيكاغو الينوي  ٤٠٠ان ميتشيجان افينو سويت  ٤١٠
٦٠٦١١  

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

االضافات غير الطبية لعلف الحيوانات الستخدامها كمكمالت غذائية الوارده  - ٥الفئة 
 ٥بالفئه
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

يه شركة ذات مسئول - DH TRADINGدي اتش تريدينج للكسسوارات المالبس 
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447927  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة طبقا لقوانين دولة المانيا -هولنز اتش بي ام جي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميونخ المانيا ٨٠٦٨٧فى  ١٥١ستراسى  -اغنيس بيرناور 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

  .٥مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
 

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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447930  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست طبقا لقوانين دولة المانيا -ش بي ام جي هولنز ات

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميونخ المانيا ٨٠٦٨٧فى  ١٥١ستراسى  -اغنيس بيرناور 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

  .٥في الفئة مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448199  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ساهمة مصريةشركة م -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية و بيولوجية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448202  

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ية بالفئه منتجات صيدالنية وبيولوج - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448210  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -الصناعية ب المنطقة  -مدينه العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية و بيولوجية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448212  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -ة "ايبيكو "الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية و بيولوجية بالفئه  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448213  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ات صيدالنية و بيولوجية بالفئه منتج - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448214  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -من رمضان  مدينه العاشر

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية و بيولوجية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448215  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -لية للصناعات الدوائية "ايبيكو "الشركة المصرية الدو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية وبيولوجية 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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448216  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو "

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الشرقية   -المنطقة الصناعية ب  -مدينه العاشر من رمضان 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات صيدالنية و بيولوجية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448230  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -جويا للصناعات الغذائية (جويا فودز) 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -باب الشعريه  -ش بورسعيد  ٥٨٣

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥اغذية طبيه وجميع منتجات الفئه  -مكمالت غذائيه  - ٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

138 
 

 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448827  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ة ايرالندايةشرك -بوش + لومب ايرالند ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، ايريالندا٢٤ليك درايف ، سيتي ويست بيزنيس كومباص  ، دوبلين  ٣٠١٣

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية للعيون، تحديدا: قطرات العين والمحاليل والجل  - ٥الفئة 
  ٥ه بالفئه والمراهم لعالج عدوى والتهابات العيون الوارد
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449390  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -حسين فرحات حسين علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حمود عبد بملك / هدي عبد المنعم م -اشمون شارع الثوره الجديد خلف الصيانه 
  المنوفيه -مركز اشمون  -الرحمن 

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449610  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــعنال
  

  محافظة القاهرة -مدينة نصر  -شارع  جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449672  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تالفت بموجب قوانين ديالوير ذات مسئولية محدودة -اتش اس تى ام ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١٧٤٧دوريا رود ، ميلفيل نيويورك  ١٣٥

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ه نان بالفئالمستحضرات والمواد الصيدالنية والطبية والمتعلقة بطب األس - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449723  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ر مدينة نص -من شارع حسن المأمون  -شارع محمد النادى  ٣٦

 5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449725  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -من شارع حسن المأمون  -شارع محمد النادى  ٣٦

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٥مكمالت غذائية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -من شارع حسن المأمون  -شارع محمد النادى  ٣٦

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

اوفانزا لتصنيع وتجارة مستحضرات التجميل لصاحبها احمد حسين محمود عبد المجيد  
 مصرى الجنسية-فرد -

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -البساتين  -دار السالم  -شارع احمد الصاوى  ٥١

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة رقم  - ٥الفئة 
 

  ٣٣٢٥٩١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450043  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ت مسئوليه محدودهشركة ذا -مير كير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -ش وادي النيل المهندسين  ١٤

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائيه وارده 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450135  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل م طالبإس
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -برايم ويلينس للتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -اكتوبر  ٦ -سنتر جراند مول الحي الثالث  ١٠مكتب 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥مكمالت غذائية 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450260  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٥واردة بالفئهجميع المنتجات ال-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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450274  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميرفا فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهه -مساكن شيراتون  -ش الشهيد سيد زكريا  - ٤٩عقار  -٧شقه 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450275  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ميرفا فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  النزهه -مساكن شيراتون  -الشهيد سيد زكريا ش  - ٤٩عقار  -٧شقه 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥االدويه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450493  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات الحشائش واالفات والحشرات والفطريات والديدان والقوارض  - ٥الفئة 
  ٥ضرات لقتل االعشاب الضارة والقضاء علي الديدان بالفئة واالعشاب الضارة , مستح

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

152 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450499  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥جميع منتجات الفئة  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450709  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

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

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450866  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة اردنيه ذات مسئولية محدودة -شركة نقل اخوان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ــ االردن١١١١٨ــ  عمان   ١٥٤ص ب 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مناديل ورقية مشربة بغسوالت(لوشن) صيدالنية، مطهرات، مناديل ورقية   - ٥الفئة 
ت طبية، قطن معقم، ضمادات كتانية لغايات طبية، قطن معقم، قطن معقمة، قطن لغايا

ماص، فوط صحية، كمادات صحية، سراويل صحية، حفاضات أطفال، مناديل أطفال، 
حفاضات سراويل لألطفال، مناديل سراويل لألطفال، حفاضات كبار السن و كل هذه 

  ٥المنتجات واردة بالفئة 
 

وغيرها ٦٣٣٥٢مة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطات        :      العال
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451239  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة امريكية -انك  -ليبتيس فارماسيوتيكال يو اس ايه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٩٧٧سبرينغ فالى نيويورك  -د رد سكولهاوس روو ١١٠
 االمريكيه

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - ٥الفئة 
وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

لحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب للحمية الغذائية لإلنسان وا
األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  ٥ومبيدات أعشاب. الواردة بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

156 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451240  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركه مساهمة -ليبتيس فارماسيوتيكال يو اس ايه انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٩٧٧سبرينغ فالى نيويورك  -رد سكولهاوس روود  ١١٠
  االمريكيه

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

يات طبية، مواد مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغا - ٥الفئة 
وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب 
األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  ومبيدات أعشاب.
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451242  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -ليبتيس فارماسيوتيكال يو اس ايه ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ده الواليات المتح ١٠٩٧٧سبرينغ فالى نيويورك  -رد سكولهاوس روود  ١١٠
  االمريكيه

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - ٥الفئة 
وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

 شمع طبللحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان و
األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  ٥ومبيدات أعشاب. بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451243  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -ليبتيس نيوترشن اس ايه ار ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جنيف سويسرا ١٢٠٦ - ٦ريو فرانسوا بيلوت 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد  - ٥الفئة 
وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو األسنان وشمع طب 
األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات 

  ٥ومبيدات أعشاب. بالفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451440  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة سويدية -استرازينيكا اية بى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوديرتالجى السويد ٨٥ ١٥١اى -اس

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المستحضرات والمواد الصيدالنيه الواردة بالفئة  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451754  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عباس محمد ابو العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المكمالت الغذائيه الواردة بالفئة رقم-٥الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452440  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة راع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة بدر  -فدان شرق الروببيكي  ٨٠٠) بالمنطقة الصناعية  ٧٦الوحدة ( 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ت الواردة بالفئة جميع المنتجا - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452452  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -شركة ايه يو جي فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

دينة السادس من امتداد المنطقة الصناعية السادسة بم ٥٢-٥١-٥٠-٤٩-٤٨القطعة رقم 
  الجيزة -اكتوبر 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

د موا -مستحضرات صحية لغايات طبية  -مستحضرات صيدلية و بيطرية  - ٥الفئة 
  ٥حمية معدة لالستعمال الطبي و مكمالت غذائية و جميع منتجات الفئة 

 

و غيرها ٣٩٧٦١٩االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452679  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سى ايه ان تكنولوجيز، أنك  شركة متحدة منشاه وفقا لقوانين والية ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بالواليات المتحدة االمريكية ٥٥٣٩١ان  ماكغنتي رود دبليو ،وايزاتا ، ام١٥٤٠٧

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المستحضرات البيطريه واالدويه لغايات بيطريه الوارده بالفئه   - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452801  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -زيتا فارما للصناعات الدوائية ش م م   شركة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه نصر اول -متفرع من حسن المأمون  -ش محمد النادي  ٣٦
  

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥منتجات الفئه رقم  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453373  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اف ام سي كربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

والنت ستريت فيالدلفيا بنسلفانيا  ٢٩٢٩اف ام سى تاور ات سيرا سينتر ساوث 
  الواليات المتحده االمريكيه ١٩١٠٤

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥آفات مبيدات حشرات الواردة بافئة رقم مبيدات  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ر مدينة نص -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٥الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -ماجد جمال كامل كيرلس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -مدينه ملوي  -عزيز مرقس  -/ بملك / برلنت ٥من ش  ٤٢ش 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الفيتامينات و المكمالت الغذائية والمستحضرات الطبيه الوارده بالفئه  - ٥الفئة 
 



تنمية التجارة الداخليةجهاز   
 
 
 

168 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453737  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة - I B M PHARMAاي بي ام فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -النزهة  -النزهة الجديدة  -من ش الخمسين  ١٥٥في العقار رقم  ١٢الوحدة رقم 
  القاهرة

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥والفيتامينات والمستحضرات الطبية الواردة بالفئة  المكمالت الغذائية - ٥الفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453891  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -يونيماك  انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -مدينة نصر  -الدور الثاني  -جنينة مول  -ري االدا ٣برج 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٥الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453894  

 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
  

  )٥( جميع المنتجات الواردة بالفئة - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453895  

 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 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
٤١١٨٦٧
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454018  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/20  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -مايرز سكويب كومباني   -بريستول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حدة الواليات المت ١٠٠١٦فلوور . نيو يورك نيو يورك  ١٤ستريت . ٢٩اي .  ٤٣٠
  االمريكية

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٥المستحضرات الصيدالنية لالستخدام البشري الوارد بالفئة  -٥الفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454129  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــنالع
  

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

  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 ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454142  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ة جميع منتجات الفئ - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454380  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة -سانفر فارما، إس.ايه.بيه.اي. دي إيي سي.في. 
  المكسيك. 

  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ايه، تالكوباك، ألفارو أوبريجون، مكسيكو -١، إنت. ٣١٤وس : بلفد. أدولو لوبيز ماتي
 سيتي، المكسيك

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدالنية لألغراض البيطرية، العوامل المضادة للسموم   - ٥الفئة 
  .٠٥الواردة 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 - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454381  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة -سانفر فارما، إس.ايه.بيه.اي. دي إيي سي.في. 
  المكسيك.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ايه، تالكوباك، ألفارو أوبريجون، مكسيكو -١، إنت. ٣١٤: بلفد. أدولو لوبيز ماتيوس 
  سيتي، المكسيك

  5 : المةــــــات العـــئف
  

المستحضرات الصيدالنية لألغراض البيطرية، العوامل المضادة للسموم  - ٥الفئة 
  .٠٥الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454548  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ركة توصية بسيطةش  -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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 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة امون لألدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة العبور  - ١٣٠١٥بلوك  ١قطعة  -المنطقة الصناعية االولى 

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥ادويه الواردة بالفئه رقم  - ٥الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454962  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  ٣برج 

  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454972  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ان ش لبن ٤٣

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454997  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سئوليه محدودهشركه ذات م -الشركة العربية للكيماويات والعطور واالدوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة. -الزيتون  -شارع سليم االول  ٦٤

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٥و جميع منتجات الفئة ( -أدوية  -مكمالت غذائية   - ٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن عباره شراب باللغتين
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0455009  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اف ام سي كربوريشن / اف ام سي اغرو سنغافورة بتي ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

و النت ستريت ، فيالدلفيا ، بنسلفانيا  ٢٩٢٩اف ام سي تاور ات سيرا سينتر ساوث 
سنغافورة  ٠٠-١٣روبنسون رود ، # ٧٧ت المتحدة االمريكية. / ، الواليا ١٩١٠٤

٠٦٨٨٩٦  
  5 : المةــــــات العـــفئ

  

  ٥مبيدات حشرات الواردة بالفئة رقم  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455085  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

المستخدمة لغايات  مضادات االلتهاب، المطهرات، المواد المضادة للبكتيريا - ٥الفئة 
طبية، المستحضرات المضادة للطفيليات، حفاضات للحيوانات االليفة، المكمالت 

الغذائية للحيوانات االليفة، المكمالت الغذائية للحيوانات االليفة المتمثلة بمزيج مشروب 
مسحوق، مكمالت األعالف للحيوانات االليفة، اطواق ضد البراغيث، مستحضرات 

و القراد للحيوانات االليفة، أدوية الوقاية من الديدان للحيوانات االليفة،  عالج البراغيث
مستحضرات التنظيف الطبية للبشرة والجروح، الغسوالت الطبية للحيوانات، 

مستحضرات العناية الطبية للحيوانات االليفة وبالتحديد الشامبوهات وكريمات الشعر 
ر والبخاخات الطبية للجلد والشعر وغسول االذن وغسوالت (لوشن) البشرة والشع

والبودرة الطبية للجلد والشعر وبخاخ مزيل للروائح الكريهة وبخاخ تونيك للجلد مضاد 
للحكة وزيت تونيك طبي ومواد طاردة للحشرات وبخاخ للكالب ضد القراد والبراغيث 

ة يعيوقوالب الشامبو من مواد طبيعية ضد البراغيث والقراد وبخاخ مركز من مواد طب
ضد الناموس والقراد والبراغيث ومواد مركزة طبيعية لمكافحة الحشرات وتونيك طبي 

للجلد وبخاخ مضاد للحكة وزيت تونيك للجلد لإلسعافات األولية للقروح والجروح 
وواقي شمس طبي ومناديل طبية مبللة مسبقا ومستحضرات تنظيف متمثلة 

مطهر وغسول مناطق الطفح بمستحضرات تجميل طبية وضمادات سائلة وبخاخ 
الجلدي وبخاخ ضد الذباب، الشامبوهات الطبية للحيوانات األليفة، المستحضرات الطبية 

للعناية بالبشرة، المكمالت الطبية الغذائية للحيوانات، المكمالت الغذائية للحيوانات، 
المستحضرات الصيدالنية لعالج الديدان للحيوانات األليفة، مكمالت البروتين 

لحيوانات، مرهم التهابات الجلد للحيوانات االليفة، المستحضرات الصيدالنية البيطرية ل
لعالج الجروح، المستحضرات الصيدالنية البيطرية لعالج أمراض الجلد واألذن في 

الحيوانات األليفة، المستحضرات البيطرية للحيوانات األليفة وبالتحديد مضادات 
ذن، المستحضرات البيطرية بالتحديد أدوية تخفيف األلم، الميكروبات للعناية بالجلد واال

الفيتامينات للحيوانات األليفة، مرهم عشبي مضاد للحكة والتهاب الجلد للحيوانات 
  ٥األليفة، اللقاحات البيطرية. بالفئة 

 

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

  عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457477  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  5 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٥الواردة بالفئه  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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437614  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لغربيةا -طنطا ثان  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  ٢٦

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

عجالت وتجهيزات معدنية لألثاث ، والمعادن المستخدمة في األثاث الواردة  - ٦الفئة 
  دون غيرها ٦بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449117  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ال تى دى بايتيدانس

 :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  - ٦الفئة 
صناديق من معادن غير نفيسة؛ مشابك معدنية للمالبس؛ أجراس أبواب معدنية للمفاتيح؛ 

غير كهربائية؛ مفاتيح معدنية؛ حلقات للمفاتيح/ سالسل للمفاتيح (معدنية) جميع 
  .٦المنتجات الواردة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449337  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦وم الوارده بالفئة قطاعات االلومني - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449338  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
 الجيزه-اكتوبر

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦م الوارده بالفئة قطاعات االلومنيو - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449339  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦الوارده بالفئة  قطاعات االلومنيوم - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449340  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦الوارده بالفئة قطاعات االلومنيوم  - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449342  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٦نيوم الوارد بالفئة قطاعات االلوم - ٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن الرسم  -االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى 
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449343  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :لالتسجي إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦ة رقم قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئ - ٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن الرسم  -االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى 
وغيرها  ٣٨٧٦٦٢العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449345  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١وت شركة اكستروك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
 الجيزه-اكتوبر

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦قطاعات االلمونيوم الوارده بالفئة  - ٦الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  -:      التنازل عن الرسم المصاحب للعالمه    االشتراطات     
و غيرها ٣٨٧٦٦٢



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

194 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449346  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
 الجيزه-اكتوبر

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئة  - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرقم  -وغيرها  ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
والبيان التجارى وعن الرسم كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449354  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :انوــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئة  - ٦الفئة 
 

التجارى كال  التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449355  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٦قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئة  - ٦الفئة 
 

ة مع العالمة رقم العالمة مرتبط -االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى 
وغيرها ٣٨٧٦٦٢
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449357  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -ج اسكوبر انجينرين - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئة رقم  - ٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى 
وغيرها ٣٨٧٦٦٢



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

198 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  المة الع

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449358  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -الصناعية  التوسعات الشماليه للمناطق -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٦قطاعات االلومنيوم الوارده بالفئة-٦الفئة
 

االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

199 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449360  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦رده بالفئة قطاعات االلومنيوم الوا - ٦الفئة 
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449361  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل سم طالبإ
 

  شركة مساهمه -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٦ده بالفئةقطاعات االلومنيوم الوار-٦الفئة
 

التنازل عن الرسم المصاحب للعالمة وعن االرقام وعن البيان التجارى كال  -االشتراطات        :      
وغيرها ٣٨٧٦٦٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449364  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل م طالبإس
 

  شركة مساهمه مصرية -لسحب قطاعات االلومنيوم  ٢١شركة اكستروكوت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٦ -التوسعات الشماليه للمناطق الصناعية  -انجينرينج اسكوبر  - 13Z - 15 Tقطعة 
  الجيزه -اكتوبر 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ٦الوارده بالفئة قطاعات االلومنيوم  - ٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -التنازل عن الرسم  -االشتراطات        :      التنازل عن الرقم والبيان التجارى 
وغيرها ٣٨٧٦٣٩العالمة رقم 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449649  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :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  - ٦الفئة 
لمفاتيح؛ صناديق من معادن غير نفيسة؛ مشابك معدنية للمالبس؛ أجراس أبواب معدنية ل

غير كهربائية؛ مفاتيح معدنية؛ حلقات للمفاتيح/ سالسل للمفاتيح (معدنية). جميع منتجات 
  )٦الفئه (

 

٤٤٩٤٨٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0449857  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -SAADالوطنية لتجارة الفضيات والمعادن الثمينة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة  -مصر الجديده  -ش الميرغني  ٩٥

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

معادن غير نفيسة ( و بوجة خاص النحاس ) و كل خليط منها و مصنوعات و  - ٦الفئة 
مشغوالت و تحف من معادن غير نفيسة ( و بوجة خاص النحاس ) و أي خليط منها ، 

  دون غيرها ٦خردوات معدنية صغيرة، خزائن و جميعها وارده 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449975  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -اشرف منير محمد الصاوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -السالم   -ب ش النور مدينة القباء بجوار مدرسة المصرية  ١٢

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦واكسسوارات الموبيليا واالبواب من المعادن الواردة بالفئة  لوازم - ٦الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451802  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية  -سامي السيد محمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -عين شمس  -ب من مصطفي نصار شارع علي ديا ٨

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451846  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ا ميتال) شركة العبور للصناعات المعدنية (جلف

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية -العبور    -المنطقة الصناعية االولى  ١٣٠٣٥بلوك  - ٥قطعة رقم 

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦منتجات الفئة  - ٦الفئة 
 

٦٠٨١٦٠االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453430  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -مصطفي محمد عبد الهادي وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الشهداء ابو قير المنتزة االسكندريه ٤

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٦المنتجات الواردة بالفئه  - ٦لفئة ا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ماجد احمد محمد وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -األزبكية  - ١ شارع نجيب الريحاني اسفل العقار رقم ٤١

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم (  - ٦الفئة 
 

٣٣٨٤٥٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454948  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -جاد صبحي جاد محمد وشريكتة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -مركز كرداسة  -ابو رواش  -ش العمده  ١٤

  6 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٦جميع منتجات الفئة-٦الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431451  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية متحدة -سي ان اي انترناشيونال انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٦٠١٩١نورث سنترال وود دايل ، ايلينوي  ٩٤٠

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

الصحون. غساالت المالبس سدادات طعام كهربائية  اآلالت ؛ غساالت  - ٧الفئة 
لألغراض المنزلية( االت تغليف و تعبئة الطعام مع سحب الهواء و تسديد الفراغ ) 

؛مناصب (قواعد) لالالت، مطاحن اللحوم الكهربائية، االت تقطيع اللحوم الكهربائية 
هربائية، المراوح الستخدام المطبخ ؛ خالطات الطعام الكهربائية، محضر الطعام الك

الكهربائية، خالطات المطبخ الكهربائية، عصارات كهربائية، االت تقطيع الطعام 
الكهربائية، عصارات كهربائية للفواكه والخضروات، االت حفر ( تقوير). للفواكه 

وللخضروات كهربائية ؛ قواطع بيتزا كهربائية، فتاحات علب كهربائية، أجهزة التخلص 
ربائية، ضاغطات القمامة ( االت هرس النفايات) آالت تنظيف من القمامة الكه

األرضيات، المكانس الكهربائية؛ منظفات بخارية متعددة األغراض . و كل هذه 
 ٧المنتجات واردة بالفئة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448622  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :جيلالتس إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -ياسين عبده ياسين حجازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك عبده ياسين حجازى -دمياط مركز دمياط شطا 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧منتجات الفئة  - ٧الفئة 
 

روف كال علي حدي التنازل عن الح -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
في الوضع العادي و باللغتين
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448878  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -فاطمة سليمان علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -عبد الودود محمود الرفاعي ثان المنصورة شارع إبراهيم عوض بجوار االستاد بملك/
  الدقهلية -حي شرق 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٧المنتجات الواردة بالفئه رقم-٧الفئة
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حده فى 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449879  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكية -وايرلبول بروبرتيز  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٤٩٠٨٥اس تى جوزيف متشيجان  ١٠١رينايسانس درايف سويت  ٥٠٠
  المتحدة االمريكيه

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

لية المستخدمة في معالجة أو تحضير الطعام والشراب؛ أجهزة اآلالت المنز - ٧الفئة 
وآالت المطبخ الكهربائية للفرم والبشر والطحن والتقطيع والبشر والطحن والعصر 

والجرش والقطع والتقطيع إلى شرائح والعجن واالستحالب واإلسالة والخفق والخلط 
ية؛ المخافق؛ أجهزة المزج؛ ومزج أو تقشير األطعمة بما في ذلك آالت المطبخ الكهربائ

الخالطات؛ صانعات العصائر؛ عصارات الفاكهة؛ مستخلصات العصير للفواكه 
والخضار؛ األدوات العاملة بالطرد المركزي؛ القطاعات؛ أجهزة الفرم؛ محضرات 

األطعمة؛ القطاعات الكهربائية؛ القشارات الكهربائية؛ السكاكين الكهربائية؛ آالت شحذ 
هربائية؛ القطاعات متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛ السكاكين الك

آالت الباستا؛ مطاحن البن؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن البهارات؛ فتاحات العلب الكهربائية؛ 
آالت الخياطة؛ آالت الحياكة؛ غساالت المالبس الكهربائية؛ آالت غسل األطباق؛ 

ام والنفايات؛ آالت السحق وتتضمن سحق الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقايا الطع
النفايات؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهربائية (غساالت الضغط)؛ آالت غسيل 

األطعمة؛ آالت الكوي؛ المكانس الكهربائية؛ ملمعات األرضيات الكهربائية؛ أقراص 
التلميع المستخدمة مع ملمعات األرضيات الكهربائية؛ أجهزة التنظيف بالبخار 

الكهربائية؛ المحركات وتتضمن المحركات الكهربائية (باستثناء للمركبات البرية)؛ 
الضاغطات للثالجات ومكيفات الهواء؛ المضخات المشغلة كهربائيا؛ آالت التكثيف؛ 

  قطع غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة التي لم تدرج في الفئات األخرى.
 

٨٠٠٥٣مرتبطه مع العالمه رقم  االشتراطات        :      العالمه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449883  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية -وايرلبول بروبرتيز ،انك .

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٤٩٠٨٥اس تى جوزيف متشيجان  ١٠١رينايسانس درايف سويت  ٥٠٠
  المتحدة االمريكيه

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

اآلالت المنزلية المستخدمة في معالجة أو تحضير الطعام والشراب؛ أجهزة  - ٧الفئة 
وآالت المطبخ الكهربائية للفرم والبشر والطحن والتقطيع والبشر والطحن والعصر 

الستحالب واإلسالة والخفق والخلط والجرش والقطع والتقطيع إلى شرائح والعجن وا
ومزج أو تقشير األطعمة بما في ذلك آالت المطبخ الكهربائية؛ المخافق؛ أجهزة المزج؛ 

الخالطات؛ صانعات العصائر؛ عصارات الفاكهة؛ مستخلصات العصير للفواكه 
والخضار؛ األدوات العاملة بالطرد المركزي؛ القطاعات؛ أجهزة الفرم؛ محضرات 

القطاعات الكهربائية؛ القشارات الكهربائية؛ السكاكين الكهربائية؛ آالت شحذ  األطعمة؛
السكاكين الكهربائية؛ القطاعات متعددة االستخدامات؛ آالت الشحذ متعددة االستخدامات؛ 
آالت الباستا؛ مطاحن البن؛ مطحنة القهوة؛ مطاحن البهارات؛ فتاحات العلب الكهربائية؛ 

حياكة؛ غساالت المالبس الكهربائية؛ آالت غسل األطباق؛ آالت الخياطة؛ آالت ال
الضاغطات وتتضمن ضاغطات بقايا الطعام والنفايات؛ آالت السحق وتتضمن سحق 

النفايات؛ قشط للناقالت؛ آالت التنظيف الكهربائية (غساالت الضغط)؛ آالت غسيل 
ربائية؛ أقراص األطعمة؛ آالت الكوي؛ المكانس الكهربائية؛ ملمعات األرضيات الكه

التلميع المستخدمة مع ملمعات األرضيات الكهربائية؛ أجهزة التنظيف بالبخار 
الكهربائية؛ المحركات وتتضمن المحركات الكهربائية (باستثناء للمركبات البرية)؛ 

الضاغطات للثالجات ومكيفات الهواء؛ المضخات المشغلة كهربائيا؛ آالت التكثيف؛ 
يع البضائع المذكورة التي لم تدرج في الفئات األخرى. قطع غيار وتجهيزات لجم

  ٧الواردة بالفئة 
 

٨٠٠٥٣العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450046  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -دل عبد المنعم محمد فنحى الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدراكسه بملك عثمان احمد محمد ومازن عبد الحميد علي مركز منيه النصر الدقهليه

 7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450496  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد فتحى العدل عبد المنعم   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدراكسه بملك/ عثمان احمد محمد ومازن عبد الحميد علي مركز مدينة النصر 
  الدقهلية

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
 

٤٥٠٠٤٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطبة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451158  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  ١٥شقة  -ش السودان الدور الثالث 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451294  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :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  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

:  قدم عنها طلب رقم
 

    0452058  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، كوريا٠٧٣٣٦جو، سؤول، -دايرو، يونجدينجبو-، يوي١٢٨

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

يات المنزلية (غير اليدوية)؛ المعاصر الكهربائية للغايات مطاحن القهوة للغا - ٧الفئة 
المنزلية؛ كسارات كهربائية لألغراض المنزلية؛ الخالطات الكهربائية لألغراض 

المنزلية؛ آالت خلط كهربائية لألغراض المنزلية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ آالت 
 ربائية ؛ خراطيم المكانستحضير المشروبات الكهروميكانيكية؛ غساالت المالبس الكه

الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ الروبوتات 
لالستخدامات الصناعية؛ الروبوتات للمساعدة في األعمال المنزلية للغايات المنزلية؛ 

امالت ح الروبوتات للتنظيف؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ أنظمة الوحدات التي تتكون من
منصات آلية؛ آليات التحكم لآلالت الروبوتية؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة؛ مضخات 

تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة 
(غير المسخنة)؛ المكانس الكهربائية لالستخدام المنزلي وللفراش؛ آالت التنظيف 

كهربائية؛ مازجات المطبخ الكهربائية؛ االت التنظيف بالبخار؛ الروبوتية؛ المكانس ال
آالت المطبخ الكهربائية؛ المكانس الكهربائية؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية. الواردة 

  دون غيرها 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452088  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل طالب إسم
  

  مصرى الجنسية -فرد   -هاني عبد المسيح بولس بطرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهه  -ش الحجاز  ٩١

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452855  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دةشركة ذات مسئوليه محدو -شينزين واويسي اليكترونيك تيكنولوجي كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جانجد ار دى ، تونجل  ٤٥ان دى فلوور ، ليانفا بيلدينج ، بلوك ايه ، نمبر.  ٢
  ديستريكت لونغانج ديستريكت ، شينزين ، الصين كومبونيتى ، لونغانج صب

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

"معدات زراعية عدا ما يدار باليد، آالت لحام كهربائية، اجهزة لحام كهربائية،  - ٧الفئة 
مكاوي لحام كهربائية، مشارط حرارية [آالت]، اجهزة قطع بالقوس الكهربائي، 

صدير كهربائية، اجهزة طالء بالكهرباء، عدد تحمل باليد مصابيح لحام، أجهزة لحام بالق
وال ترد ضمن فئات  ٠٧بخالف التي تدار يدوياً وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

  أخري. "
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453632  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -امي عدلي تعلب رومانى س

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧المنتجات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454130  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  ة العالم

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :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 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455923  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ش جمال الدين عفيفى ٧

  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 ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456755  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -دي. شينزين نيتو باور سورس تيكنولوجي كو.، ال تى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندستريال  ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  بارك , بانتيان ستريت , لونغانغ ديستريكت , شينزين , الصين

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

تدار باليد، خالطات كهربائية لغايات منزلية، آالت مطاحن قهوة بخالف التي  - ٧الفئة 
الكتروميكانيكية لتحضير االغذية، مستخرج عصير كهربائي، آالت تقشير، آالت 

كهروميكانيكية لتحضير المشروبات، آالت المطبخ الكهربائية، أجهزة لتقطيع الخضار 
ت لية، آالبشكل حلزوني إلكترونية، غساالت صحون، خفاقات كهربائية لغايات منز

تجفيف [غير مسخنة]، غساالت [لغسل المالبس]، معدات غسل المركبات، مسدسات 
لرش الدهانات، مفكات كهربائية، اجهزة اقالع للمحركات والمكائن، اجهزة لحام 

كهربائية، منشآت تصريف الغبار الغراض التنظيف، فرش للمكانس الكهربائية، قطع 
لعطور والمطهرات، مكانس كهربائية، مكانس ملحقة بالمكانس الكهربائية لنشر ا

كهربائية السلكية، فالتر الغبار وأكياس المكانس الكهربائية، خفاقات كهربائية، فتاحات 
كهربائية للعلب، فالتر الهواء [أجزاء من المحركات]، مكابس للمكائن وجميع هذة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٠٧المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456873  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 7 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٧جميع منتجات الفئة  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457463  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أشرف عبد العال عبد العليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩فيال  ٤منطقة  ١١يو مجاورة ما ١٥امتداد مدينه 

  7 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

عدا ما كان منها للمركبات البرية) ، أجهزة تفقيس البيض ، وكافة المنتجات الواردة 
  ٧بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457478  

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥الدور الثالث شقه  -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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  7 : المةــــــالع اتـــفئ
  

  ٧جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٧الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448098  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة صينيه محدودة المسئؤلية -جوانجزو جاربو انترناشونال تريدنج كو . لتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مقاطعة جوانجدونج  -جوانجزو  -بانيو  -داشي  -بانجبين رود  ٢٨٢رقم  - ١٠٧غرفة 
  الصين -

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

األدوات اليدوية (تدار باليد)، السكاكين ، السكاكين الخزفية ، أدوات قطع ،  - ٨الفئة 
، شوك المائدة ، المغارف [األدوات  أدوات المائدة [السكاكين ، الشوك والمالعق]

اليدوية] ، سكاكين المائدة ، الشوك والمالعق لألطفال ، سكاكين المائدة ، الشوك 
والمالعق البالستيكية ، القواطع ، قطاعة البيتزا (غير الكهربائية) ، المقصات [األدوات 

دوات اليدوية] ، اليدوية] ، أدوات اخماد النيران [األدوات اليدوية] ، المالعق [األ
المقصات ، مقابض السكين ، عدد سحج ( سنفرة) [األدوات اليدوية] ، عدد كشط 

  ٨[األدوات اليدوية] ، فتاحات علب غير كهربائية ، قطاعات الخضار 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل بإسم طال
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى روود  جراند كايمان  ٨٠٢جراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص.ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١كيه واى 

 8 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  ٨[سكاكين وشوك ومالعق]؛ سكاكين. وجميع منتجات فئه 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449643  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :يلالتسج 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
  

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

  ٨[سكاكين وشوك ومالعق]؛ سكاكين. جميع منتجات الفئه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449876  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :يلالتسج إسم طالب
 

  شركة امريكيه -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده  ١٠٦٠١ان واى  -وايت بلينز  ١٠٠هاميلتون افنيو  رقم  ٣٦٠
  االمريكية

 8 : المةــــــات العـــفئ
  

سلحة األالعدد والمعدات اليدوية (المشغلة باليد)؛ أدوات القطع الفضية للمائدة؛  - ٨الفئة 
الجنبية؛ شفرات الحالقة وأدوات الحدائق التي تعمل باليد ، ومقصات التشذيب اليدوية، 

وأدوات النقش، وأطقم العناية بأظافر اليدين ، ومبارد األظافر ، وأدوات صقل األظافر، 
وقصاصات األظافر، وأدوات تحديد الجلد حول األظافر ومالقط الشعر والمقصات ، 

ومكواة التجعيد ،ومكواة الشعر الكهربائية ومجعدات الشعر  وشفرات الحالقة،
الكهربائية ،وأدوات القطع ، وأدوات تناول الطعام، تحديدا، السكاكين، والشوك 

  والمالعق.
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450045  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -فنحى العدل عبد المنعم محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدراكسه بملك عثمان احمد محمد ومازن عبد الحميد علي مركز منيه النصر الدقهليه

 8 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٨الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0450497  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد فتحى العدل عبد المنعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الدراكسه بملك/ عثمان احمد محمد ومازن عبد الحميد علي مركز مدينة النصر 
  الدقهلية

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451032  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -عادل عبد العليم محمد عبد الرحيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بوالق الدكرور -من ش ناهيا  -يزة ش لطفى محمود الج

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٨العدد اليدويه الواردة بالفئة رقم  - ٨الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454823  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ولز كو ال تى دي ييوو جياليد هاردوير تو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 بيلدينج شين تشينغ وو يوي جيانغدونغ ستريت ييوو تشيانغ الصين ٢نمبر  ٣٥٠٦رووم 

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

زرديات، مفاتيح [عدد]، مناشير [عدد يدوية]، مطارق [عدد يدوية]، مقصات،  - ٨الفئة 
دد الحدائق [تدار باليد]، مثاقب للنجارة [عدد يدوية]، ادوات قطع [عدد يدوية]، ع

مفكات غير كهربائية، مثاقب لولبية [عدد يدوية]، سكاكين هواية [مشارط]، آالت 
لتقشير األسالك [أدوات يدوية]، مدسرة مسامير، مبرشمات [عدد يدوية]، سقاطات 

  وال ترد ضمن فئات اخري. ٨بالفئة [عدد يدوية]وجميع هذه المنتجات واردة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456756  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين نيتو باور سورس تيكنولوجي كو.، ال تى دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندستريال  ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  بارك , بانتيان ستريت , لونغانغ ديستريكت , شينزين , الصين

  8 : المةــــــات العـــفئ
  

حجارة سن [شحذ]، معدات زراعية [تدار باليد]، محاقن لرش المبيدات  - ٨الفئة 
يدوية]، ادوات وعدد سلخ الحيوانات، حراب خطافية  الحشرية، عدد قطف الثمار [عدد

لصيد السمك، اطقم العناية باظافر القدمين، ماكينات حالقة كهربائية او غير كهربائية، 
ادوات تجعيد الرموش، ادوات كهربائية وغير كهربائية الزالة الشعر، أدوات لضفر 

خصصة لألغراض الطبية، الشعر كهربائية، أجهزة إلزالة الشعر بالليزر غير تلك الم
ملمعات اظافر [كهربائية او غير كهربائية]، مقلمات اظافر كهربائية او غير كهربائية، 
مفاتيح [عدد]، رافعات تدار باليد للسيارات، مكاوي مستوية، مضخات هوائية، يدوية، 

مالقط، مقصات، فتاحات غير كهربائية للعلب، قّشارة خضار [عدد يدوية]، قّطاعة 
، اسلحة بيضاء، سيوف للمبارزة، ادوات للمائدة [سكاكين وشوك ومالعق]، فواكه

وال ترد ضمن  ٠٨مالعق، مقابض معدنية للسكاكين وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
  فئات اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0353092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/06/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة كورية -ال جى اليكترونيكس انك  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سيول جمهورية كوريا الحنوبية -جو  -دايرو ، يونجدونجبو  -ييووى  ١٢٨

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

هواتف ذكية؛ أجهزة استقبال التليفزيون؛ شاشات ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة  - ٩الفئة 
كمبيوتر شخصية صغيرة؛ أجهزة كمبيوتر؛ مجس [مستشعر]؛ محركات األقراص 

الصلبة الخارجية ألجهزة الكمبيوتر؛ جهاز لتسجيل أو نقل أو نسخ الصوت أو الصور؛ 
برنامج تطبيقات كمبيوتر للهواتف النقالة؛ مستقبالت سمعية؛ طابعات ملونة رقمية؛ 

استقبال وتحويل إشارة التلفزيون الرقمية أجهزة الكمبيوتر اللوحية الشخصية؛ أجهزة 
إلى التناظرية؛ فأرة [ماوس] للكمبيوتر؛ كاميرات [آالت للتصوير الفوتوغرافي]؛ جهزة 

الكمبيوتر يمكن ارتداؤها؛ هواتف ذكية في شكل نظارات؛ سوار المعصم لمشغالت 
السلكية ات الالوسائط الكترونيه الرقمية المحمولة؛ برمجيات كمبيوتر التصاالت البيان

الستقبال ومعالجة ونقل وعرض المعلومات الخاصة بممارسة التمارين/الدهون في 
الجسم/ مؤشر كتلة الجسم؛ طرفيات محمولة لالستخدام الشخصي لتسجيل/ وتنظيم/ 

ونقل [بث]/ ومراقبة/ مراجعة الصحة والرعاية الصحية واستقبال النصوص والبيانات 
  ٩واردة بالفئة رقم والصور والملفات الصوتية.ال

 

منح الطالب حق اسبقية - ٣٤٤٢٣٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0355563  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  يةشركة امريك -جونسون كونترولز تكنولوجى كمبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  - ٥٣٢٠٩ميلواكىدبليو اى   -نورث جرين باى افينيو  ٥٧٥٧
  االمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة التحكم الكهربائية واإللكترونية وأجهزة وأدوات وأنظمة التحكم واألتمتة  - ٩الفئة 
نشآت، أجهزة التحكم الكهربائية واإللكترونية وأجهزة والتحسين للمباني والمرافق والم

وأدوات وأنظمة التحكم واألتمتة والتحسين للمباني والمرافق والمنشآت للكشف عن 
األمور المتعلقة بالبيئة والسالمة واألمن والحرائق والطوارئ والطاقة واإلضاءة 

نية وأنظمة التحكم والعرض والتهديدات فيها، أجهزة التحكم الكهربائية واإللكترو
للمراقبة والتحكم والتشغيل واألتمتة والتحسين من الموقع وعن بعد وللتفاعل مع أجهزة 

وأدوات وأنظمة المباني والمرافق والمنشآت من أجل التدفئة والتكييف والتهوية والتبريد 
ع فواستخدام الطاقة والتخصيص والصيانة والفعالية واالستقرار واإلضاءة والقياس والد

والكشف واإلنذار عن وإخماد واحتواء والتحكم بالحرائق والدخان وكذلك الكشف عن 
الضوء والحركة والكشف عن الرطوبة والكشف عن المخاطر البيئية والكشف عن 

التهديدات والسالمة والكشف واإلنذار عن واحتواء تسرب الغاز والمعدّات والكشف عن 
البرمجيات والحساسات والشاشات وأجهزة التحكم أخطاء المعدّات واألنظمة، األجهزة و

وأنظمة وأجهزة التحكم الموجودة في المواقع والميدانية المستخدمة من أجل المراقبة 
والتحكم والتشغيل واألتمتة والتحسين الفردي والمدمج من الموقع وللتعامل مع أجهزة 

يد التكييف والتهوية والتبرومعدّات وأنظمة المباني والمرافق والمنشآت من أجل التدفئة و
واستخدام الطاقة والتخصيص والصيانة والفعالية واالستقرار واإلضاءة والقياس والدفع 

والكشف عن الحرائق والدخان واإلنذار وإخماد واحتواء والسيطرة على الحرائق 
واإلخالء عند الطوارئ والكشف عن اإلضاءة والحركة والكشف عن الرطوبة والكشف 

طر البيئية والكشف عن التهديدات والسالمة والكشف واإلنذار عن واحتواء عن المخا
تسرب الغاز والكشف عن أخطاء المعدّات واألنظمة، أجهزة وبرمجيات وأنظمة 

الحاسوب لجمع وتجميع وتخزين وتصنيف وتحليل وإرسال البيانات، أجهزة وبرمجيات 
وإرسال البيانات من أجهزة وأنظمة الحاسوب لجمع وتجميع وتخزين وتصنيف وتحليل 

ومعدّات وأنظمة المباني والمرافق والمنشآت للتحكم ولما يتعّلق باألمور البيئية والسالمة 
واألمن والطوارئ واإلضاءة والكشف عن مصادر التهديد واألتمتة والتحسين، أجهزة 

 وبرمجيات وأنظمة الحاسوب لجمع وتجميع وتخزين وتصنيف وتحليل وإرسال البيانات
من األجهزة والشاشات وأنظمة المراقبة والحساسات وأجهزة التحكم وأنظمة التحكم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

وأجهزة التدفئة والتكييف والتهوية والتبريد واستخدام الطاقة والتخصيص والصيانة 
والفعالية واالستقرار واإلضاءة والقياس والدفع والكشف واإلنذار عن وإخماد واحتواء 

الء في حاالت الطوارئ والكشف عن اإلضاءة والحركة والسيطرة على الحرائق واإلخ
والكشف عن الرطوبة والكشف عن المخاطر البيئية والكشف عن مصادر التهديد 

والسالمة والكشف واإلنذار عن واحتواء تسرب الغاز والكشف عن أخطاء المعدات 
 شبكاتواألنظمة الخاّصة بالمباني والمرافق والمنشآت، أجهزة وبرمجيات الحاسوب لل

السلكية والالسلكية ألجهزة ومعدّات وأنظمة التحكم والبيئة والسالمة واألمن والحرائق 
وفي حاالت الطوارئ والطاقة واإلضاءة والعرض والكشف عن مصادر التهديد 

واألتمتة والتحسين للمباني والمرافق والمنشآت، برمجيات تعريف األنظمة وبرامج 
برمجيات المستخدمة البتكار وتعريف وهندسة وتجهيز االتصال البيني للمستخدمين، ال

وتشغيل األجهزة والمعدّات واألنظمة للتحكم وللبيئة والسالمة واألمن والحرائق 
والطوارئ والطاقة واإلضاءة وللكشف عن مصادر التهديد واألتمتة والتحسين للمباني 

ثال مع فاءة واالمتوالمرافق والمنشآت، البرمجيات لتسجيل وتتبع وتدقيق وتقرير الك
أجهزة التحكم األنظمة البيئية، برمجيات التطبيقات لتمكين المراقبة والتحكم والتشغيل 

والتفاعل مع أجهزة ومعدّات وأنظمة المباني والمرافق والمنشآت من أجل التدفئة 
والتكييف والتهوية والتبريد واستخدام الطاقة والتخصيص والصيانة والكفاءة واالستقرار 

إلضاءة والقياس والدفع والكشف واإلنذار عن وإخماد واحتواء والتحكم بالحرائق وا
والدخان واإلخالء في حاالت الطوارئ والكشف عن الضوء والحركة والكشف عن 

الرطوبة والكشف عن المخاطر البيئية والكشف عن مصادر التهديد والسالمة والكشف 
أخطاء المعدّات واألنظمة باستخدام واإلنذار عن واحتواء تسرب الغاز والكشف عن 

  ٩الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من األجهزة النقالة عن بعد. 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0375340  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  امريكيةشركه مساهمة  -. كوم انك  ٩ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الوالايت المتحدة االمريكية ٩٤٣٠١سى ايه  -اليتون افينيو  بالو  التو ١٠١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال والتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة  - ٩الفئة 
(المراقبة) المنزلي والبيئي والتحّكم ))، أجهزة للرصد IoTالمعلوماتيّة لألشياء 

والتشغيل اآللي، الِعدد الخاصة بمراقبة األمن، أنظمة مراقبة جهاز اإلنذار، أجهزة 
وبرامج الحاسوب التي تتيح الوصول الى البيانات ومشاركتها بين األجهزة بهدف تسهيل 

يل ، أجهزة تحل عمليّات الرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي
البيانات وِعدد االتصال الدّاخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها 

للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت، أجهزة وِعدد إنذارات ضد االختراقات والسرقة، 
تركيب أنظمة ضد السرقة، ِعدد مراقبة األمن، األجهزة والِعدد الفوتوغرافيّة، األجهزة 

ِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطاق الصوت وال
والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل 
وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقبال ولعب وعرض الصور والصوت 

ل الصوت والصور والبيانات، أجهزة والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسا
إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، األجراس، األقفال اإللكترونيّة، 

أجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذارات وإنذارات اإلستشعار وأجهزة اإلنذار 
وأجهزة االستشعار والكاشفات ومكبرات الصوت، أجهزة المراقبة بتسجيل الفيديو، 

اميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والمباني التجاريّة ك
باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة 
تدفّق الفيديو، التسجيل بالفيديو وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، 

رؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر أجهزة وِعدد لل
البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات 
اإلحترار والحرارة والحركة والتنّقل واألصوات، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة 

قبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مرا
الحيوانات األليفة، قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها، برامج 

المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد (المراقبة) المنزلي والبيئي والتحّكم 
زائرين لى الوالتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف ع

) المؤلفّة من برامج الكمبيوتر SDKsواإلتصال بهم، مجموعات تطوير البرامج (
) التي تستخدمها األجهزة APIsلتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات (

اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت 
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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 - 991 عدد

التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج والذي يتصل مع 
)SDKs تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة (

) إلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهزة المستخدم المتصلة APIبرمجة التطبيقات (
وير برامج الحاسوب ) تضم أدوات تطSDKsباإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج (

) إلنشاء برامج وتطبيقات APIوبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات (
متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، 
برامج التعرف الشخصي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة 

لمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، أجهزة قائمة بذاتها ل
  دون غيرها. ٩برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد والواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0393137  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/06/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردى  -حاتم احمد عبد المنعم عدس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باسوس ش جسر النيل قليوبية ملك احمد عبد المنعم عدس

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩كابالت كهربائيه بجميع مقاساتها الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

التنازل عن الرسم -اطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى االشتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

246 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0402253  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -هاواوي تكنولوجيز كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

هاواوي أدمينستراشن بيلدينج , بانتيان لونججانج ديستريكت ,شنزهن,جوانجدونج 
  الصين -,بي آر  ٥١٨١٢٩

  42 : المةــــــات العـــفئ
  

 برامج الكمبيوتر -تطبيقات المحمول وبرامج الكميتوتر القابلة للتحميل  - ٩الفئة 
( برامج قابلة للتحميل )برامج برنامج كمبيوتر  -جهاز معالجة البيانات  -المسجلة 

جهاز  -جهاز االختبار ليس الغراض طبية  -الكمبيوتر الدارة جدول البيانات 
  ٩التشخيص ليس الغراض طبية بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0412143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

منظمه و قائمه بموجب  -شركه محدوده المسئوليه   -اي بي هودينغز ال ال سي ريفيان 
  قوانين مرعيه في الواليات المتحده االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده - ٤٨١٧٠ان . هاغرتى رود . باليمارث . ميتشيغال  ١٣٢٥٠
  االمريكيه

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

واجهات الحاسوب البينية؛ البرامج الحاسوبية لتصميم واجهات المستخدم؛  - ٩الفئة 
األجهزة المزودة ببطاريات كهربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن برمجيات وبرامج 
ثابتة قابلة للتحديث عن بُعد لتخزين وتفريغ الكهرباء المخزنة الستخدامها في المساكن 

ببطاريات كهربائية المتصلة السلكيًا والتي تتضمن والمباني ؛ األجهزة المزودة 
برمجيات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بُعد لتخزين وتفريغ الكهرباء المخزنة التي يتم 

توفيرها من او الى شبكة طاقة كهربائية أو اي مصدر آخر لتوليد الطاقة الكهربائية 
خدامه ؛ البرمجيات الحاسوبية لتحقيق استقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها وأهداف است

لمراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة المخزنة من وإلى تلك األجهزة المزودة ببطاريات 
كهربائية المتصلة السلكيًا وتحسينها وتنظيمها؛ البطاريات لتزويد محركات المركبات 

ط لشحن حائالكهربائية بالطاقة الكهربائية ؛ موصالت الطاقة الكهربائية المثبتة على ال
المركبات الكهربائية ؛ موصالت الطاقة الكهربائية المحمولة القابلة للتوصيل لشحن 
المركبات الكهربائية؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل تطبيق متنقل لمراقبة الشحنة 
الكهربائية وحالة المركبات والتحكم بها عن بعد ؛ البرمجيات القابلة للتنزيل بشكل 

ة تشغيل المركبات؛ أجهزة المالحة للمركبات [أجهزة الكمبيوتر على برمجيات انظم
متن المركبة] ؛ اجهزة تحديد موقع المركبات واستردادها المبرمجة الستخدام نظام 

تحديد المواقع العالمي واالتصاالت الخلوية؛ اجهزة الراديو المعدة للمركبات؛ اجهزة 
ستخدامها مع بطاريات المركبات؛ االنذار ضد السرقة؛ اجهزة شحن البطاريات ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 991 عدد

ضوابط السرعة للسيارات؛ معدات سالمة المركبات وتحديدا أجهزة مراقبة االهتزازات 
اإللكترونية والصدمات والحركة والزاوية والحرارة والفلطية ؛ معدات سالمة المركبات 

ف وتحديدا نظام مراقبة على متن المركبة يتكون من كاميرات واجهزة مراقبة لكش
النقاط غير المرئية على جانبي السيارة والتخلص منها؛ أجهزة اإلرسال واالستقبال 

الالسلكية المزودة بتقنية التجميع والعرض لتحديد حالة جميع أنواع المركبات في 
البيئات المحلية وتتبعها؛ البطاريات الكهربائية للمركبات؛ معدات سالمة المركبات 

إلطارات اإللكترونية ؛ معدات سالمة المركبات وتحديدا وتحديدا أجهزة مراقبة ضغط ا
أجهزة استشعار وكاميرات الرجوع الى الخلف ؛ وحدات موازنة اإلطارات للمركبات 
البرية؛ انظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة اإلشعال بدون مفتاح للسيارات التي تتكون 

االبواب مزود بجهاز من معالج دقيق وجهاز استقبال إشارة إلكتروني وجهاز لفتح 
إرسال مستجيب لإلشارة اإللكترونية؛ عدادات سرعة للمركبات؛ أجهزة كشف األجسام 

بالرادار الستخدامها في المركبات ؛ اجهزة االستشعار الخاصة بنظام تحديد المواقع 
العالمي المثبتة على متن المركبة لتحديد معدل حركتها ؛ شواحن بطاريات الهواتف 

ستخدامها داخل المركبات ؛ أجزاء محركات المركبات وتحديدا منظمات الخليوية ال
الحرارة (ثيرموستات)؛ معدات ارسال واستقبال الصوت للمركبات وتحديدا أجهزة 

الستريو ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت والمعادالت واجهزة التقاطع وعلب 
ت ؛ االقفال مكبرات الصوت؛ منافذ شحن يو اس بي الستخدامها داخل المركبا

الكهربائية للمركبات ؛ كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات ؛ مفاتيح التحكم بدرجات 
الحرارة داخل المركبة؛ مفاتيح التحكم الالسلكية للمراقبة والتحكم عن بعد في عمل 

وحالة األجهزة أو األنظمة الكهربائية والميكانيكية األخرى وتحديدا أنظمة البطاريات 
المتابعة واألمن؛ اجهزة التحكم بمفاتيح الحركة عن بعد للمركبات ؛ انظمة واإلضاءة و

تحديد موقع المركبة وتتبعها وامنها تشتمل على هوائي وجهاز ارسال السلكي يتم 
وضعها في المركبة ؛ منظمات الفلطية في المركبات؛ معدات ارسال واستقبال الصوت 

يارات الصوتية ؛ ادوات المالحة للمركبات وتحديدا مكبرات الصوت ألنظمة الس
للمركبات [أجهزة الكمبيوتر على متن المركبة] ؛ الموصالت الكهربائية من السيارات 
إلى المقطورات ؛ البطاريات المعدة للمركبات ؛ األجهزة الكهربائية وتحديدا محطات 

الشحن لشحن المركبات الكهربائية ؛ اجهزة تحليل محركات المركبات المحوسبة ؛ 
وصالت الستخدامها مع المركبات ؛ محوالت التيار الكهربائي الستخدامها مع 

المركبات ؛ الوصالت الكهربائية الستخدامها مع المركبات ؛ المراكم الكهربائية 
للمركبات؛ ترموستات للمركبات ؛ مؤشرات آلية للضغط المنخفض في إطارات 

عن بعد لتشغيل اجهزة إنذار المركبات ؛ مسجالت األميال للمركبات؛ أجهزة تحكم 
  ٩المركبات 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0413566  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدودة -شينزين دى اند اس اندستريز ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تى اتش شيننان روود  ١٠٠٦يلدينج ايه شينزين انترناشيونال انوفاشن سينتر / اف ب ٢٣
  فيوتان ديستركت شينزين الصين -

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، قارنات [معدّات معالجة البيانات]، لوحات مفاتيح  - ٩الفئة 
ة لالرتداء، جرابات حماية للهواتف ألجهزة الكمبيوتر، اجهزة قياس النشاط والجهد قابل

الزكية، شاشات حماية مخصصة للهوات الذكية (االسكرينات)، كبائن لمكبرات 
الصوت، ميكروفونات، سماعة األذن، اجهزة التحكم في الصوت، سماعات الواقع 
االفتراضي، سماعات الرأس، أبواق للمكبرات الصوتية، أسالك كهربائية، أسالك 

مات عكسية مغناطيسية، أجهز ة شحن البطاريات، بطاريات كهربائية، شواحن، مقِوّ
[كهربائية]، قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى [وصالت كهربائية] وجميع هذة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى.٠٩المنتجات واردة بالفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431455  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية متحدة -سي ان اي انترناشيونال انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٦٠١٩١نورث سنترال وود دايل ، ايلينوي  ٩٤٠

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

البحرية ، والمساحية ، و اجهزة االجهزة واألدوات العلمية ، والمالحية و  - ٩الفئة 
التصوير الفوتوغرافى ، والسينمائي ،و االجهزة و االدوات البصرية ، و اجهزة و 

ادوات قياس الوزن و القياس ، و االشارة و المراقبة (إشراف) ، واألجهزة واألدوات 
ا أو هالمنقذة للحياة و التعليم ، أجهزة وأدوات لتوصيل الكهرباء أو تبديلها أو تحويل

تجميعها أو تنظيمها أو التحكم فيها ؛ اجهزة لتسجيل ونقل أو استنساخ الصوت أو 
الصور ؛ ناقالت البيانات المغناطيسية ، وأقراص التسجيل ؛ أقراص مدمجة ،أقراص 

DVD  ووسائط التسجيل الرقمية األخرى ؛ ماكينات بيع الية و اليات لالجهزة التى
أجهزة تسجيل النقد، وآالت الحاسبة، ومعدات و اجهزة تعمل بقطع النقود المعدنية ؛ 

معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر ؛ برامج الكمبيوتر؛ اجهزة اخماد النيران . و كل هذه 
  ٩المنتجات واردة بالفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435513  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة توصية بسيطة -محمد حسنى صالح  -الشركة المتحدة للكهرباء

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة  -االزبكية  -شارع بستان بركة برج الفاروق  ١٣

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئة   - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0437125  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -نجيب الغمرى مصطفى محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -ملك عياد لبيب  -شبرا الخيمة   -عزبة احمد سليم   -ش المجارى  ٧

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

253 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438714  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -طابق الخامس ال -مبنى ام بي سي 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0443324  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  -شارع االندلس منطقه ج  ٦١٨١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩النظارات الشمسيه بالفئه  - ٩الفئة 
 

٢٩٩٨٨٨ت        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطا
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -بايتيدانس ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى روود جراند  ٨٠٢جراند بافيليون هيبيسكس واى  ٣١١١٩بى او  بوكس  
  جزر كايمان ١٢٠٥ - ١كايمان كيه واى 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات  - ٩الفئة 
قياس لالتصويرالفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن وا

واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
تحويل أوتكثيف أوتنظيم أوالتحكم في الطاقة الكهربائية،أجهزة تسجيل أوإرسال أونسخ 

الصوت أوالصور ،حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل،أقراص مدمجة،أقراص 
ائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع فيديوية رقمية وغيرها من وس

النقد، آالت تسجيل النقد،آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات ، أجهزة الكمبيوتر، برامج 
كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، برامج ،تطبيق البرمجيات، برنامج تطبيقي للهواتف 

بلة ، تطبيقات الهواتف الذكية القاالذكية ،تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل
للتنزيل،أغطية للهواتف الذكية والهواتف المحمولة ،مستلزماتا لهواتف الذكية والهواتف 
المحمولة ،مستلزمات الحماية للهواتف الذكية، عصي سيلفي تستخدم كملحقات للهواتف 

 ل الهواتفالذكية،حوامل تستعمل لشحن الهواتف الذكية،الهواتف المحمولة،أشرطة لحم
(شواحن بطارية)،  USBالذكية، البطاريات ،شواحن البطاريات ، شواحن 

،سماعات االذن، سماعات الرأس، سماعات، اسكرينات الهواتف الذكية  USBكبالت
والهواتف المحمولة ،الملحقات األخرى المصممة للهواتف الذكية أوالهواتف المحمولة ، 

لرقمية أوالتناظرية الفارغة ، مغناطيس زخرفي مغناطيس ، وسائط التخزين والتسجيل ا
، أجهزة وأدوات اإلنذار، نظارة شمسيه، األجهزة واألدوات البصرية، شاشات الفيديو 

  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٩وجميع المنتجات الوارده بالفئة 
 

ة مع العالمة رقم العالمة مرتبط --االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
٣٩٦٤٨٠



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

256 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447123  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمود شاذلي صالح عبد هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - مدينة نصر -عمارات ميلسيا امام ستي ستارز  ٣٣٤شقة 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

٤٣٠١٥٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447130  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -لي صالح عبد هللا محمود شاذ

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -عمارات ميلسيا امام ستي ستارز  ٣٣٤شقة 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

٤٣٠١٥٢االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447272  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ترافيك سليوشن لعموم التوريدات لعموم التوريدات العمومية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩ريه وكاميرات المراقبه وجميع المنتجات الواردة بالفئه االشارات المرو - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447308  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة - I2A -اي تو ايه لتجارة وتوزيع االدوية 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ش الكيالنى متفرع من ش جمال عبد الناصر الشعبيه المحلة الكبرى الغربيه ٧

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447611  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفة و قائمة  -شركة ذات مسئوليه محدوده  -هانغتشو راين تكنولوجي كو ال تي دي 
  لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -هانغتشو  -بينجيانغ ديستركت  -دانفنغ روود ٣٩٩٫٢بيلدنج  -بي -اف  - ٣١٢روم 
  ٣١٠٠٥١الصين 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

قات مشفرة بميزات األمان ألغراض تحديد الهوية؛ أجهزة ذاكرة بطا - ٩الفئة 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر مسجلة للتعرف على الوجه وعرض وتسجيل وإدارة 

والوصول إلى وتخزين الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات وأجهزة التعرف على 
وإدارة  الوجه؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة للتعرف على الوجه وعرض وتسجيل

والوصول إلى وتخزين الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات وأجهزة التعرف على 
الوجه؛ تطبيقات الهواتف النقالة القابلة للتنزيل للتعرف على الوجه وعرض وتسجيل 

وإدارة والوصول إلى وتخزين الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات وأجهزة التعرف 
أجهزة معالجة البيانات؛ شاشات عرض وهي شاشات عرض  على الوجه؛ خادم الشبكة؛

الكمبيوتر وشاشات عرض التلفزيون وشاشات عرض الفيديو؛ منصات برمجيات 
الكمبيوتر مسجلة قابلة للتنزيل للتعرف على الوجه وعرض وتسجيل وإدارة والوصول 

 وجه؛إلى وتخزين الفيديو والصور والتحكم في الكاميرات وأجهزة التعرف على ال
معالجات بيانات صغيرة؛ حامالت بيانات مغناطيسية فارغة؛ بطاقات ذكية فارغة؛ 
روبوتات لها مواصفات بشرية ذات الذكاء االصطناعي؛ عدادات الوقوف؛ أجهزة 

إلكترونية تستخدم في التحقق من العالمات البريدية؛ ماكينات الصراف اآللي؛ أجهزة 
لوجه؛ أجهزة الحضور واالنصراف للعمل وهي الصور المجسمة؛ أجهزة التعرف على ا

قارئات وأجهزة تحكم للتحكم في الوصول الى اماكن العمل؛ أجهزة وزن؛ أدوات قياس 
وهي أدوات لقياس درجة الحرارة والضغط وكمية الغاز والسائل؛ شاشات عرض 
االشارات الرقمية؛ هواتف؛ نظام تحديد الموضع العالمي؛ أجهزة إرسال إشارات 

رونية؛ أجهزة إلرسال االتصاالت؛ أجهزة لنقل وتجميع اتصاالت الصوت والبيانات إلكت
والفيديو عبر البنية التحتية للشبكات المتعددة وبروتوكوالت االتصاالت؛ روبوتات 

المراقبة األمنية؛ أجهزة مراقبة غير طبية وهي أنظمة مراقبة اإلنذار؛ مسجالت أشرطة 
إلكتروني ال يباع كعنصر من مكونات المركبات البرية؛ الفيديو؛ مسجل بيانات سيارات 

كاميرا الرؤية الخلفية للمركبات؛ عدّادات السرعة؛ كاميرات؛ كواشف وهي كواشف 
الحركة وكواشف الدخان وكواشف غاز أول أكسيد الكربون وكواشف الحرارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

261 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 991 عدد

وكواشف السرعة و كواشف الغاز وكواشف الضوء وكواشف الحرارة وكواشف كسر 
لزجاج إلكترونية وكواشف الفيضان؛ كواشف اإلشعاع؛ أدوات مسح النشاط اإلشعاعي؛ ا

فراعات عدسات بصرية؛ كبالت إلكترونية؛ أسالك كهربائية؛ أسالك كهرباء؛ رقائق 
لدارات متكاملة وهي رقائق إلكترونية لتصنيع الدارات المتكاملة؛ رقائق إلكترونية 

دارات متكاملة لضغط الفيديوهات الرقمية وإزالة لتصنيع الدارات المتكاملة؛ رقائق 
الضغط؛ أجهزة شبه موصلة؛ محول إشارة إلكتروني؛ شاشة العرض البلوري السائل 

)LCD ؛ أجهزة التحكم عن بعد ألنظمة األمن؛ أجهزة الحماية من االنفجار عالي الجهد(
أجهزة إطفاء وهي منظمات الجهد؛ موصالت إضاءة كهربائية؛ أجهزة تحليل كهربائي؛ 

الحريق؛ أجهزة إشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام 
الشخصي وهي خوذ واألقنعة الواقية من الغازات؛ أجهزة إنذار ضد الحريق والدخان؛ 
أجهزة كهربائية لمنع السرقة للمنازل والمكاتب؛ نظارات؛ بطاريات؛ أقراص فيديو مع 

مسجلة؛ أجهزة تحكم عن بعد محمولة ألجهزة التحكم في صور كرتونية متحركة 
  المكابح.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447795  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست و قائمة طبقا لقوانين والية  -كالرك ورلدوايد، إنك. -كيمبيرلي
 الواليات المتحدة األمريكية-ويسكونسن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة األمريكية. ٥٤٩٥٦وينشيستير روود، نيناه، ويسكونسن  ٢٣٠٠

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

القفازات الواقية لالستخدام الصناعي. قفازات النتريل التي يمكن التخلص منها  - ٩الفئة 
  .٠٩المختبرات وبيئات غرف األبحاث الواردة في الفئة لالستخدام في 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448371  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يةفرد مصرى الجنس -الدكتور للكابالت الكهربائية  -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -باسوس شارع الرشاح ملك سعيد عبد الصمد القناطر الخيرية 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز واالوشاش والسداده واالكسسوارات واالجهزه واألدوات  - ٩الفئة 
ع زيالكهربائيه واالسالك والكابالت الكهربائيه والترانسات والدوايه ولوحات التو

الكهربائيه وأدوات كهربائيه لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في 
  الطاقه الكهربائيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448546  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  مساهمه -شركة بلنك للتمويل االستهالكي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشيخ ذايد -البوليجون سوديك  - ٣مبني  B1 -3اكتوبر وحده  ٦مدينه 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة الحاسب االلي، برامج الحاسب االلي، و جميع المنتجات الواردة في   - ٩الفئة 
  .٩الفئة 

 

ستخدمها مجمعهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة با
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448623  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -ياسين عبده ياسين حجازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك عبده ياسين حجازى -دمياط مركز دمياط شطا 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئة  - ٩الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
في الوضع العادي و باللغتين
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448657  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل طالبإسم 
  

  مصرى الجنسية -فردي  -عبده سعد محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -عبد السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز والترانسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك  - ٩الفئة 
واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده واالجهزه واالدوات الكهربائيه الكهرباء 

 ٩لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقه الكهربائيه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448658  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

رى فرد مص -صاحب ومدير شركة افينا للصناعات الكهربائية  -عبده سعد محمد شعبان
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة بور سعيد -عبد السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

يه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك المفاتيح والبرايز والترانسات والدوا - ٩الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده واالجهزه واالدوات الكهربائيه 
 ٩لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقه الكهربائيه الوارده بالفئه 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448662  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فردي  -عبده سعد محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -عبد السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

لوحات التوزيع الكهربائيه وسلك المفاتيح والبرايز والترانسات والدوايه و - ٩الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسداده واالجهزه واالدوات الكهربائيه 
 ٩لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقه الكهربائيه 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448665  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد    -صاحب ومدير شركة افينا للصناعات الكهربائية  -عبده سعد محمد شعبان
  مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة بور سعيد -عبد السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز والترنسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - ٩ة الفئ
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 
 ٩لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 
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 ةناعيجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448667  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد   -صاحب ومدير شركة افينا للصناعات الكهربائية  -عبده سعد محمد شعبان
  مصرى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيدمحافظة  -عبد السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - ٩الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 

 ٩بالفئة  هربائية الواردةلوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقة الك
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448668  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

رى فرد مص -صاحب ومدير شركة افينا للصناعات الكهربائية  -عبده سعد محمد شعبان
  الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة بور سعيد -السالم عارف والظاهر ب الهنا الشرق عبد  ٥٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - ٩الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 

 ٩حويل او تكثيف او تنظيم التحكم في الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة لوصل او فتح او ت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449023  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة. -تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٥٠٢٥٠٢ص. ب. 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

الوسائط الرقمية تحديدًا مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا ومقاطع الصوت المسجلة  - ٩الفئة 
مسبقًا والنصوص والرسومات البيانية القابلة للتنزيل الموجودة في أجهزة الكمبيوتر 

لكترونية واألجهزة الالسلكية المحمولة وجميعها تعرض مواضيع ذات الشخصية اال
اهتمام إنساني عام، المحتويات الصوتية والمرئية والسمعية البصرية القابلة للتنزيل 

المقدمة عبر شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصاالت التي تعرض برامج التلفزيون 
مام إنساني عام، برامج الكمبيوتر وتسجيالت الفيديو وجميعها تعرض مواضيع ذات اهت

لالستخدام في معالجة وإرسال واستقبال وتنظيم واستعمال وتشغيل ومشاهدة ونسخ 
وتدفق المحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط المتعددة بما في ذلك النصوص 

والبيانات والصور والصوت والفيديو والملفات السمعية البصرية وجميعها تعرض 
يع ذات اهتمام إنساني عام، برامج الكمبيوتر للتحكم بتشغيل أجهزة الصوت مواض

والفيديو ولمشاهدة و/أو بحث و/أو تشغيل الصوت والفيديو والتلفزيون واألفالم والصور 
الرقمية األخرى وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة، برامج الكمبيوتر للترفيه 

صيص تجربة المشاهدة واالستماع والتشغيل من التفاعلي التي تتيح للمستخدمين بتخ
خالل اختيار وترتيب عرض وأداء الصوت والفيديو والعناصر السمعية البصرية، 
البرامج القابلة للتنزيل ألجهزة الهواتف المتحركة، برامج الكمبيوتر لالستخدام في 

ويات محتمعالجة وإرسال واستقبال وتنظيم واستعمال وتشغيل ومشاهدة ونسخ وتدفق ال
الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط المتعددة بما في ذلك النصوص والبيانات 

والصور والصوت والفيديو والملفات السمعية البصرية، األقراص الفيديوية الرقمية التي 
  ٩تعرض مواضيع ذات اهتمام إنساني عام. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449247  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -محمد الطيب عز الدين حسن وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر اول -خلف جنينة مول  - ١٤شقة  -شارع انور المفتي  ١٨

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

 طارياتب٩منتجات الفئة-٩الفئة
 

كال على حدى BTاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف بى تى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449303  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -شركة لينك لتطوير البرمجيات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -حدائق المعادي  - ١٠٥ش  ٩٤

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

جميع برامج وبرمجيات الكمبيوتر واالجهزة واالدوات العلمية وااللعاب  - ٩الفئة 
  ٩االلكترونية واجهزة التسجيل وتطبيقات الهاتف المحمول الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449818  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه و قائمه و فقا  -شركه ذات مسئولية محدودة  -اس ار ان اى سوالر  كو ليميتد  
  لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ية , سانواي كوميونيتي اية , حديقة تايهوا ووتونج الصناع ١٣الطابق الرابع , المبنى 
  شارع هانجينج , منطقة باوان , شنتشن , الصين

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

خاليا كهربائية ضوئية؛ ألواح شمسية إلنتاج الكهرباء؛ بطاريات شمسية؛  - ٩الفئة 
مات عكسية [كهربائية]؛ محوالت [كهربائية]؛ لوحات تحكم  شاشات فيديو؛ مقِوّ

نات كهربائية؛ لوحات دارات مطبوعة؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ أجهزة [كهربائية]؛ قار
إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات؛ أدوات قياس كهربائية؛ بطاريات كهربائية؛ 
لوحات توزيع [كهربائية]؛ مقّومات التيار الكهربائي؛ دواليب توزيع [كهربائية]؛ كوابح 

 إضاءة.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: طلب رقم قدم عنها 
 

    0449880  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكية -وايرلبول بروبرتيز  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٤٩٠٨٥اس تى جوزيف متشيجان  ١٠١رينايسانس درايف سويت  ٥٠٠
  المتحدة االمريكيه

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات التحكم والسيطرة والوزن والقياس؛ موازين األطعمة؛ مقاييس  - ٩الفئة 
الحرارة لألطعمة؛ مقاييس الحرارة لألدوات؛ مقاييس درجات الحرارة لألفران 

والشوايات ذات األسياخ؛ البرمجيات والبرمجيات الثابتة في الحواسيب المستخدمة في 
األدوات المنزلية، أنظمة الترفيه والتحكم المنزلي، األنظمة التشغيل والتحكم عن بعد ب

األمنية وأجهزة االتصاالت؛ أجهزة التحكم المنزلية األوتوماتيكية العاملة عبر أجهزة 
التصفح اللوحية المحمولة باليد التي تتضمن لوحات التحكم الكهربائية للتحكم والتشغيل 

المنزلية، قطع منافذ االتصال المنزلي الرقمية من خالل مواقع الحاسوب لألدوات 
المركزية لتسهيل دمج وسائط االتصاالت المتعددة في منفذ اتصاالت واحد؛ سواقات 

الذاكرة التسلسلية العالمية؛ أجهزة تخزين الذاكرة الرقمية؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية 
مة مع محضرات المستخدمة مع أدوات الطبخ؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية المستخد

المشروبات؛ المؤقتات الكهربائية؛ مقاييس الحرارة للنبيذ؛ برامج الحاسوب المتعلقة 
بالطعام والطبخ؛ أجهزة تخزين البيانات للمعلومات المسّجلة مسبقا المتعلقة بالطبخ، 

خدمات إعداد طعام، تحضير الطعام، مستلزمات الطبخ أو األدوات المنزلية؛ أجهزة 
د (كهربائية)؛ أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل األدوات؛ أجهزة التحكم عن التحكم عن بع

بعد لتشغيل المدافئ والمكيفات؛ أجهزة اإلنذار؛ مؤشرات درجة الحرارة؛ برمجيات 
تطبيقات الحاسوب المباعة كمكون أساسي لغساالت المالبس، تحديدا: برمجيات توفير 

ية لقة بغسيل المالبس لتوفير المساعدة التقنالمعلومات حول البقع والمسائل األخرى المتع
المستخدمة لغساالت المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقّالة، مشغالت 
الوسائط المحمولة، الحواسيب المحمولة باليد، تحديدا: برمجيات إلنشاء دورات غسيل 

ية ساعدة الفنمخصصة، توفير معلومات عن البقع ومشاكل الغسيل األخرى وتقديم الم
الستخدام غساالت المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة، 

الحواسيب المحمولة باليد، تحديدا: برمجيات للوصول إلى كتب الطبخ الرقمية وتخزين 
وصفات كتب الطبخ؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقّالة، الحواسيب المحمولة 

لالستخدام في التحكم في األجهزة وصيانتها؛ برمجيات  باليد، تحديدا: برمجيات
التطبيقات القابلة للتحميل لتشغيل، المراقبة وإدارة األجهزة المنزلية المربوطة على 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

الشبكات؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للتحكم عن بعد باألجهزة المنزلية؛ 
 الصيانة أو لخدمات البحث عنبرمجيات التطبيقات القابلة للتحميل لجدولة اإلصالح و

األجهزة المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للتواصل مع أشخاص آخرين 
حول المهام المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للحصول على معلومات حول 

مات زمعالجة البقع وإزالة البقع؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل لطلب وشراء مستل
الغسيل وغساالت الصحون؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للوصول إلى وصفات 

الطعام ومقاطع الفيديو والمعلومات في مجال الطعام والمشروبات والطبخ؛ برمجيات 
التطبيقات القابلة للتحميل الختيار درجات الحرارة وتعيين مؤقتات األفران التباع 

مات لجميع البضائع آنفة الذكر غير المتضمنة في فئات وصفات محددة؛ أجزاء ومستلز
  أخرى
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449885  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  امريكية -وايرلبول بروبرتيز  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٤٩٠٨٥اس تى جوزيف متشيجان  ١٠١سويت رينايسانس درايف  ٥٠٠
  المتحدة االمريكيه

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات التحكم والسيطرة والوزن والقياس؛ موازين األطعمة؛ مقاييس  - ٩الفئة 
الحرارة لألطعمة؛ مقاييس الحرارة لألدوات؛ مقاييس درجات الحرارة لألفران 

األسياخ؛ البرمجيات والبرمجيات الثابتة في الحواسيب المستخدمة في والشوايات ذات 
التشغيل والتحكم عن بعد باألدوات المنزلية، أنظمة الترفيه والتحكم المنزلي، األنظمة 
األمنية وأجهزة االتصاالت؛ أجهزة التحكم المنزلية األوتوماتيكية العاملة عبر أجهزة 

ل تي تتضمن لوحات التحكم الكهربائية للتحكم والتشغيالتصفح اللوحية المحمولة باليد ال
الرقمية من خالل مواقع الحاسوب لألدوات المنزلية، قطع منافذ االتصال المنزلي 

المركزية لتسهيل دمج وسائط االتصاالت المتعددة في منفذ اتصاالت واحد؛ سواقات 
كية هزة التوقيت األوتوماتيالذاكرة التسلسلية العالمية؛ أجهزة تخزين الذاكرة الرقمية؛ أج

المستخدمة مع أدوات الطبخ؛ أجهزة التوقيت األوتوماتيكية المستخدمة مع محضرات 
المشروبات؛ المؤقتات الكهربائية؛ مقاييس الحرارة للنبيذ؛ برامج الحاسوب المتعلقة 
 بالطعام والطبخ؛ أجهزة تخزين البيانات للمعلومات المسّجلة مسبقا المتعلقة بالطبخ،

خدمات إعداد طعام، تحضير الطعام، مستلزمات الطبخ أو األدوات المنزلية؛ أجهزة 
التحكم عن بعد (كهربائية)؛ أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل األدوات؛ أجهزة التحكم عن 

بعد لتشغيل المدافئ والمكيفات؛ أجهزة اإلنذار؛ مؤشرات درجة الحرارة؛ برمجيات 
أساسي لغساالت المالبس، تحديدا: برمجيات توفير  تطبيقات الحاسوب المباعة كمكون

المعلومات حول البقع والمسائل األخرى المتعلقة بغسيل المالبس لتوفير المساعدة التقنية 
المستخدمة لغساالت المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقّالة، مشغالت 

برمجيات إلنشاء دورات غسيل الوسائط المحمولة، الحواسيب المحمولة باليد، تحديدا: 
مخصصة، توفير معلومات عن البقع ومشاكل الغسيل األخرى وتقديم المساعدة الفنية 

الستخدام غساالت المالبس؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف المحمولة، 
الحواسيب المحمولة باليد، تحديدا: برمجيات للوصول إلى كتب الطبخ الرقمية وتخزين 

طبخ؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقّالة، الحواسيب المحمولة وصفات كتب ال
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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 - 991 عدد

باليد، تحديدا: برمجيات لالستخدام في التحكم في األجهزة وصيانتها؛ برمجيات 
التطبيقات القابلة للتحميل لتشغيل، المراقبة وإدارة األجهزة المنزلية المربوطة على 

ميل للتحكم عن بعد باألجهزة المنزلية؛ الشبكات؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتح
برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل لجدولة اإلصالح والصيانة أو لخدمات البحث عن 

األجهزة المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للتواصل مع أشخاص آخرين 
ات حول علومحول المهام المنزلية؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للحصول على م

معالجة البقع وإزالة البقع؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل لطلب وشراء مستلزمات 
الغسيل وغساالت الصحون؛ برمجيات التطبيقات القابلة للتحميل للوصول إلى وصفات 

الطعام ومقاطع الفيديو والمعلومات في مجال الطعام والمشروبات والطبخ؛ برمجيات 
لة للتحميل الختيار درجات الحرارة وتعيين مؤقتات األفران التباع التطبيقات القاب

غير  ٩وصفات محددة؛ أجزاء ومستلزمات لجميع البضائع آنفة الذكر بالفئة رقم 
 المتضمنة في فئات أخرى
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449962  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل بإسم طال
 

  شركه محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان والتعمير   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه العبور -الحى االول  -محور السادات  ٤٠-٣٩عماره 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برامج المحمول والتطبيقات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450261  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه توصيه بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450419  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة  تضامن  -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــلعنا
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئه   - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450501  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450526  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد بهجت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / محمد حسين حسين محمد بهجت  -شارع على نصحى الحسنية  ٤٤المنصورة 
 الدقهلية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الواردة بالفئه جميع المنتجات  - ٩الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

285 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450606  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

 - BIJIبي جي   -التركية للصناعات الكهربائية وااللكترونية  -عبد هللا اغجوز شمس 
  فرد تركى الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م المنطقة الصناعيه الثانيه االسماعيليه ٥٠٠احه مس

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم   - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450663  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ليمتد  ثينك أند ليرن برايفت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –آى بى سى نولدج بارك  –برج د  –الدور الثانى 
٥٦٠٠٢٩  

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

 -يةمعدات تعليم –برمجيات تعليميه لالطفال  –برمجيات الحاسوبالتعليميه  - ٩الفئة 
يم اجهزة التعل -اجهزه ومعدات تعليميه  –أجهزة تعليم سمعية وبصرية  -زة تعليميةأجه

برمجيات الواقع االفتراضي لتدريس –اجهزة ومعدات التعليم والتدريس  -والتدريس 
اجهزة ومعدات الكترونيه  -مجموعات علميه لألطفال وتستخدم كأجهزة تعليميه  -الطب 

اجهزة  -ل تطبيقات الموباي -فصول الدراسية االفتراضية برمجيات ال -للتعليم والتدريس 
 -برمجيات تطبيقات الموبايل  –اجهزه اتصاالت عن بُعد للموبايل  –بيانات الموبايل

 برمجيات الواقع المعزز لالستخدام في -برمجيات تطبيقات الموبايل القابله للتنزيل 
 المنشورات -ات العالم الحقيقي األجهزة المحمولة لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئ

ت سماعات رأس وخوذا -اإللكترونية القابلة للتنزيل المتعلقة باأللعاب وطرق األلعاب 
زيون برمجيات الكمبيوتر للتلف -واقع افتراضي مهيأة لالستخدام لممارسة ألعاب الفيديو 

 -ترونية ة اإللكالتفاعلي واأللعاب التفاعلية و/أو اختبارات برمجيات الكمبيوتر للتجار
  )٩برمجيات التدريب بالفئه ( –البرمجيات  –برمجيات االتصاالت  -برمجيات تعليميه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

287 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450665  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  دهشركه ذات مسئوليه محدو -ثينك أند ليرن برايفت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –آى بى سى نولدج بارك  –برج د  –الدور الثانى 
٥٦٠٠٢٩  

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

 -مية معدات تعلي –برمجيات تعليميه لالطفال  –برمجيات الحاسوب التعليميه  - ٩الفئة 
يم اجهزة التعل -اجهزه ومعدات تعليميه  –ية وبصرية أجهزة تعليم سمع -أجهزة تعليمية 

برمجيات الواقع االفتراضي لتدريس –اجهزة ومعدات التعليم والتدريس  -والتدريس 
اجهزة ومعدات الكترونيه  -مجموعات علميه لألطفال وتستخدم كأجهزة تعليميه  -الطب 

اجهزة  -ل تطبيقات الموباي -برمجيات الفصول الدراسية االفتراضية  -للتعليم والتدريس 
 -برمجيات تطبيقات الموبايل  –اجهزه اتصاالت عن بُعد للموبايل  –بيانات الموبايل

 برمجيات الواقع المعزز لالستخدام في -برمجيات تطبيقات الموبايل القابله للتنزيل 
ت االمنشور -األجهزة المحمولة لدمج البيانات اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي 

ت سماعات رأس وخوذا -اإللكترونية القابلة للتنزيل المتعلقة باأللعاب وطرق األلعاب 
زيون برمجيات الكمبيوتر للتلف -واقع افتراضي مهيأة لالستخدام لممارسة ألعاب الفيديو 

 -التفاعلي واأللعاب التفاعلية و/أو اختبارات برمجيات الكمبيوتر للتجارة اإللكترونية 
  )٩برمجيات التدريب بالفئه ( –البرمجيات  –برمجيات االتصاالت  -يميه برمجيات تعل
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  ١٥شقة  -الدور الثالث  ش السودان٣٠٤

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451295  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451457  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المخيم الدائم  -مدينه نصر  -برج المعمورة  ٦

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451694  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مؤلفه وفقا لقوانين دوله الهند -شركة ذات مسئولية محدودة  -تيتان كومباني ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اوف حوصر ماين  ، فيراسندرا ، اليكترونكس سيتي بي او ، ١٩٣"انتجريتي" رقم 
  ، الهند . ٥٦٠ ١٠٠ -رود ، بانغالور 

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الساعات الذكية الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451696  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -تيتان كومباني ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، فيراسندرا ، اليكترونكس سيتي بي او ، اوف حوصر ماين  ١٩٣" انترجيتي " رقم 
  ، الهند . ٥٦٠ ١٠٠ -رود ، بانغالور 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الساعات الذكية الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0451729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : مةالــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

294 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451887  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  باز انك . شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’ سان فرانسيسكو ’ الثانى  الطابق’ هاليدى بالزا 
  المتحدةاالمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٩جميع المنتجات الواردة بالفئه ( - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451889  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير -باز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’ سان فرانسيسكو ’ الطابق الثانى ’ هاليدى بالزا 
  المتحدةاالمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٩(جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451891  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/30  

 :التسجيل إسم طالب
  

  باز انك . شركة تألفت بموجب قوانين ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - ٩٤١٠٢كاليفورنيا ’  سان فرانسيسكو’ الطابق الثانى ’ هاليدى بالزا 
  المتحدةاالمريكية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ) دون غيرهـــــــــــــا٩جميع المنتجات الواردة بالفئه ( - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452063  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة خاصة محدودة -كيوتبي ون اس بي في ليميتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ريجس سوق أبو ظبي العالمي، برج السلع، ٢٤، الطابق ٠٣ورك  –ريسكو  ٢٤٧٢
  مربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزيرة الماريا، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي  - ٩الفئة 
والسينمائي والبصرية والوزن والقياس وإرسال االشارات والمراقبة (اإلشراف) 

وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعدّات توصيل أو تشغيل أو تحويل أو تجميع 
ئية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ األصوات أو أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربا

الصور؛ ناقالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل؛ األقراص المضغوطة؛ أقراص 
الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق 

لجة البيانات وأجهزة القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد واآلالت الحاسبة ومعدات معا
  .٩الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة إطفاء الحريق في الفئة 

 

٤٤٣٧١٢العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452683  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  -نغدونغ اوبو موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب . ال تي دي غوا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هيبين رود ، ووشا ، تشانغان ، دونغوان ، غوانغدونغ ، الصين ١٨رقم 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف النقالة؛ أجهزة كمبيوتر؛ أجهزة لمعالجة  - ٩الفئة 
لبيانات؛ برمجيات كمبيوتر مسجلة؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ هواتف خلوية؛ سماعات ا

أذن؛ رقاقات [دارات متكاملة]؛ دارات مطبوعة؛ دارات متكاملة؛ لوحات دارات 
  ٩مطبوعة. الواردة بالفئة رقم 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0452856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -شينزين واويسي اليكترونيك تيكنولوجي كو ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

جانجد ار  دى  تونجل كومبونيتى  ٤٥ان دى فلوور  ليانفا بيلدينج بلوك ايه نمبر  ٢
  لصينلونغانج صب ديستريكت لونغانج ديستريكت شينزين ا

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

كبالت البيانات، بطاريات، كهربائية، حافظات للهواتف الذكية، البطاريات  - ٩الفئة 
الكهربائية القابلة إلعادة الشحن، المقابس والمآخذ ونقاط االتصال األخرى [التوصيالت 

ة لشاشات الكهربائية]، سماعات االذن، شاشات تعمل باللمس، أغشية واقية مخصص
الحواسي، دعامات للتصوير الذاتي [أحادية األرجل ويدوية االستعمال]، كبائن لمكبرات 

الصوت، لوحات الكمبيوتر، ساعات ذكية، نظارات ذكية، اجهزة شحن البطاريات، 
أجهزة معالجة البيانات، نظارات ثالثية األبعاد، حقائب مكيفة للحواسب المحمولة 

  وال ترد ضمن فئات أخري. ٠٩ة بالفئة وجميع هذه المنتجات وارد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453288  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة صينية محدودة -ترينا سولر كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كسينبيي ديستريكت ، شانغز هو ، جيانغسو  ترينا رود ، ترينا بي في بارك ، ٢نمبر . 
  ، الصين. ٢١٣٠٣١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برامج حاسوب مسجلة، برمجيات حاسوب [مسجلة]، برامج حاسوب  - ٩الفئة 
[برمجيات قابلة للتنزيل]، منصات لبرامج الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل، برامج 

ملفات الموسيقى، تحميل ملفات الصور، اجهزة  مسجلة لتشغيل الحاسوب، تحميل
تسجيل الصوت، هواتف خلوية، سماعات الرأس، ميكروفونات، اجهزة نقل الصوت، 

مشغالت وسائط محمولة، شاشات فيديو، كاميرات تصوير سينمائي وجميع هذة 
  والترد ضمن اي فئات اخري.٩المنتجات وارده بالفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0453289  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩/ اف ، يونيت بي بيلدينج ، نمبر  ٢٣،  ٠٣رووم 
  ستريت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيتي ، الصين. بارك ، يويهاي

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برامج حاسوب مسجلة، برمجيات حاسوب [مسجلة]، برامج حاسوب  - ٩الفئة 
[برمجيات قابلة للتنزيل]، منصات لبرامج الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل، برامج 

الموسيقى، تحميل ملفات الصور، اجهزة مسجلة لتشغيل الحاسوب، تحميل ملفات 
تسجيل الصوت، هواتف خلوية، سماعات الرأس، ميكروفونات، اجهزة نقل الصوت، 

مشغالت وسائط محمولة، شاشات فيديو، كاميرات تصوير سينمائي وجميع هذة 
  والترد ضمن اي فئات اخري. ٩المنتجات وارده 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453292  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شينزين ترانشان تيكنولوجي ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تيكنولوجي  -، شينزين باي ايكو  ٩/ اف ، يونيت بي بيلدينج ، نمبر  ٢٣،  ٠٣رووم 
  ت ، نانشان ديستريكت ، شينزين سيتي ، الصين.بارك ، يويهاي ستري

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

برامج حاسوب مسجلة، برمجيات حاسوب [مسجلة]، برامج حاسوب  - ٩الفئة 
[برمجيات قابلة للتنزيل]، منصات لبرامج الحاسوب المسجلة أو القابلة للتحميل، برامج 

يقى، تحميل ملفات الصور، اجهزة مسجلة لتشغيل الحاسوب، تحميل ملفات الموس
تسجيل الصوت، هواتف خلوية، سماعات الرأس، ميكروفونات، اجهزة نقل الصوت، 

مشغالت وسائط محمولة، شاشات فيديو، كاميرات تصوير سينمائي وجميع هذة 
  وال ترد ضمن اي فئات اخري. ٩المنتجات وارده بالفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453313  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩العدسات الواردة بالفئة   - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453318  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -سم العامرية ق -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٩العدسات الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453323  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩العدسات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

306 
 

 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453328  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل طالب إسم
 

  شركه مساهمه مصريه -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩العدسات بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

 :قدم عنها طلب رقم 
 

    0453332  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصريه -شركة النور للبصريات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -مرغم  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩العدسات الواردة بالفئة  - ٩ الفئة
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0453731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -شريف اسماعيل صبري عيسى مقلد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -دينة نصر م -ش مكرم عبيد  ١٥ -مدينة نصر 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

وغيرها ٤١٥٣٦٦العالمة 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454095  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد حسين بهجت  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع علي نصحي الحسنية بملك محمد حسين حسين محمد بهجت  ٤٤المنصورة 
  الدقهلية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0454155  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -جنرال فورس لصاحبها احمد رأفت ابو المجد عيسى وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القومية. -شارع المستشار محمد نجيب  ٢ -ثان الزقازيق  -الشرقية 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - 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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454159  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد رأفت ابو المجد عيسى وفا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القومية. -شارع المستشار محمد نجيب  ٢ -ثان الزقازيق  - الشرقية

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٩جميع المنتجات الواردة بالفئة ( - ٩الفئة 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454342  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى شركة  -أبل انك 
  الواليات المتحدة االمريكية -كاليفورنيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠١٤كاليفورنيا  -وان أبل بارك واي، كوبرتينو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

لتطبيقات؛ البرمجيات الحاسوبية إلدارة صحائف البيانات برمجيات تطوير ا  - ٩الفئة 
اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية إلدارة قواعد البيانات؛ برمجيات معالجة الصور 

والرسوم البيانية والنصوص؛ البرمجيات الحاسوبية لمعالجة الصور الرقمية؛ نموذج 
الجة نماذج المالية؛ وحدة معتصميم مسطح قابل للتنزيل؛ البرمجيات الحاسوبية لوضع ال

  ٩.الواردة بالفئة رقم  GPUالرسومات البيانية 
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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 - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454803  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -و شركاه  تامر رجب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم (  - ٩الفئة 
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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  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454973  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -الموفق للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -المهندسين  -شارع لبنان  ٤٣

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٩الفئة 
 


