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 جريدة 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 
 

    0456709  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية 

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
مستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة ال

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. 

ت النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات الفراغات شبه المصنعة لعدسا
النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة 

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
ات المنشور المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛

اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 
؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 

إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 
تصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات يتعلق ب

المعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع 
ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 

سة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عد
  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة 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 
 

    0456714  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
ية ، العدسات المعدن العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
المستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة 

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
ية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. المطل

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة 

الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو 
المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات 
اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

ات مراقبة ؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهاد
إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 

يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 
المعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع 

لنظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة ومعالجة إطارات ا
أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء 

  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة 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 
 

    0456717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

مسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛ نظارة (بصريات) ؛ نظارة ش - ٩الفئة 
العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية 

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
اسة عدسات الحسالمستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، ال

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. 

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
ت العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة النظارات. حاالت العدسا

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات 

لتنزيل ومات اإللكترونية القابلة لاإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعل
؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 

إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 
يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 

لمعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع ا
ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 

أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء 
  . ٩مذكورة أعاله الواردة بالفئة ومكونات جميع البضائع ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -رغم طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي م ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية 

ات النظارات الشمسية ، العدسات ، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدس
المستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة 

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
 ارات.المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظ

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة 

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات  المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه

اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 
؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 

ليل ووثائق االعتماد فيما إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التح
يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 

المعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع 
ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 

ي شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء أعاله ف
  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0456723  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارات رياضية إطارات النظارات؛  نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ - ٩الفئة 
العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية 

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
حساسة ال المستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. 

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
ينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة النظارات. حاالت العدسات الع

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات 

للتنزيل  اإللكترونية القابلةاإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات 
؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 

إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 
يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 

مات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع المعلو
ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 

أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء 
  . ٩ة أعاله الواردة بالفئة ومكونات جميع البضائع المذكور

 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

321 
 

 جريدة 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 
 

    0456726  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
عدنية الم العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
المستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة 

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
ات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. المطلية ، العدس

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة 

نامج لقياس وعرض وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ بر
المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات 
اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 
إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 

يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 
المعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع 

لنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة ومعالجة إطارات النظارات وا
أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء 

  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة بالفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــالع اتـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
العدسات العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية 

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة المستقطبة 

للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات 
المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. 

ات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظار
النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارات. أجهزة 

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
ت االمعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشور

اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 
؛ شهادات الجودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة 

إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 
عالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات يتعلق بتصنيع وم

المعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتصنيع 
ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 

رات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظا
  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة بالفئة 

 

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 
 

    0456741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :لالتسجي إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

نظارة (بصريات) ؛ نظارة شمسيه؛ نظارات رياضية إطارات النظارات؛  - ٩الفئة 
العينية عدسات النظارات ، بما في ذلك العدسات العضوية ، العدسات المعدنية العدسات 

، العدسات التصحيحية ، العدسات التقدمية ، عدسات النظارات الشمسية ، العدسات 
المستقطبة ، عدسات الترشيح ، العدسات المظللة ، العدسات الملونة ، العدسات الحساسة 

العدسات الكهربية ، العدسات المعالجة ، العدسات للضوء ، العدسات الفوتوكرومية ، 
المطلية ، العدسات العاكسة والعدسات شبه المصنعة ؛ الفراغات لعدسات النظارات. 

الفراغات شبه المصنعة لعدسات النظارات ؛ العدسات الالصقة حاالت لعدسات 
ت. أجهزة النظارات. حاالت العدسات العينية. حاالت النظارات حبال وسالسل للنظارا

وأدوات للقياس البصري و / أو البصري و / أو الوجه ؛ برنامج لقياس وعرض 
المعلمات العينية والبصرية و / أو الوجه ؛ البرمجيات (البرامج المسجلة) ؛ المنشورات 
اإللكترونية التي يمكن تنزيلها ، أي أسئلة ووثائق المعلومات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

ودة إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ شهادات مراقبة ؛ شهادات الج
إلطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ تقارير التحليل ووثائق االعتماد فيما 

يتعلق بتصنيع ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ كتيبات 
صنيع القياسي والتطبيع فيما يتعلق بتالمعلومات فيما يتعلق بإصدار الشهادات والتوحيد 

ومعالجة إطارات النظارات والنظارات وعدسات العيون ؛ جميع المنتجات المذكورة 
أعاله في شكل إلكتروني قابل للتنزيل , عدسة النظارات وحواف العدسة العينية ؛ أجزاء 

  . ٩ومكونات جميع البضائع المذكورة أعاله الواردة بالفئة 
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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 
 

    0456874  

 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 

 9 : المةــــــعات الـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
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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 
 

    0457452  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمود متولي علي متولي بلح 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة    -ن المهندسي  -ش طنطا 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برامج المحمول والتطبييقات اواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457462  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أشرف عبد العال عبد العليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩فيال  ٤منطقة  ١١مايو مجاورة  ١٥امتداد مدينه 

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

األجـهزة واألدوات العـلمية والمالحـية والمساحية واجهزة وأدوات  - ٩الفئة 
ن اس الوزالتصويرالفـوتوغرافي والسـينمائي وأجهزة واألدوات البـصرية وأدوات قي

والقـياس واإلشارة والمراقبة ( اإلشراف ) واإلنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو 
فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصورة حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص تسجيل 
  ٩يات لألجهزة وكافة المنتجات الواردة بالفئة مكاينات بيع إلية وإل
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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 
 

    0457479  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه الدور الثالث  -شارع  السودان  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 
 

    0457534  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ولوجى كو ال تى دى  بكين بايتيدانس نيتورك تيكن

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شيشينغ روود شيجينغشان  ديستريكت  ٣٠بيلدينج نمبر  ٣/اف نمبر ٢ ٠٠٣٥رووم بى 
  بيكين بى ار .الصين ١٠٠٠٤١

  9 : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

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

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 
ئق، أجزاء كمبيوتر، أجهزة حاسب آلي، أجهزة برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرا

الكمبيوتر اللوحية، أجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة، أجهزة ومعدات لالستخدام في بث 
فيديوهات المؤتمرات وتبادل الوثائق وتحريرها عن بعد، ملحقات الكمبيوتر، برمجيات 

لة ات قابكمبيوتر، برمجيات، برامج كمبيوتر [برمجيات[، برامج كمبيوتر [برمجي
للتنزيل]، برمجيات االتصال، برامج الفيديو، برامج الكمبيوتر التي تتيح المراسلة 

الفورية ومشاركة الملفات، برامج االتصاالت لتمكين شبكة الكمبيوتر والشبكة الالسلكية 
ومستخدمي اإلنترنت من تبادل البيانات واالرسال الصوتي والصور والفيديوهات 

برامج الكمبيوتر إلدارة االتصاالت وتبادل البيانات بين أجهزة والرسوم البيانية، 
الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، برامج الكمبيوتر الستخدامها كواجهة 

)، برامج الكمبيوتر لجمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل APIبرمجة تطبيقات (
انات وعمليات نقل الصوت والفيديو ومشاركة وتخزين الرسائل والنصوص وملفات البي

والمحتوى السمعي والبصري، أدوات تطوير برامج الكمبيوتر، برامج االتصاالت 
) والمكالمات الهاتفية ومكالمات VOIPلتسهيل المكالمات الصوتية عبر اإلنترنت (

الفيديو والرسائل النصية والرسائل الفورية وخدمات الشبكات االجتماعية عبر 
برامج الكمبيوتر التي تمكن العديد من المستخدمين من مشاركة الملفات  اإلنترنت،

والمذكرات ومزامنة التقويمات، أجهزة وبرامج الكمبيوتر لتشفير البيانات وتخزينها 
واسترجاعها، برامج التشفير، برمجيات الحاسب لالستخدام في زيادة إنتاجية األعمال، 
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 جريدة 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

كتروني والمراسلة المتنقلة ورسائل الوسائط برامج الكمبيوتر الخاصة بالبريد اإلل
المتعددة، برامج إدارة المعلومات الشخصية، أجهزة االتصاالت اإللكترونية السلكية 
والالسلكية، هواتف، أجهزة الهاتف، الهواتف المحمولة، الهواتف الذكية، الساعات 

دة الذكية، عدسات مضخمة، سماعات الرأس، سماعات االذن، سماعات راس مزو
بميكروفون، سماعات الواقع االفتراضي، اجهزة ومكبرات الصوت، أبواق للمكبرات 

الصوتية، كبائن لمكبرات الصوت، تلفزيونات، أجهزة تلفزيون، شاشات عرض 
كهربائية، أجهزة اتصال داخلي، الماسحات الضوئية [معدات معالجة البيانات]، 

ة عرض الشرائح، النظارات الذكية الميكروفونات، اجهزة العرض، البروجيكتور، أجهز
(معالجة البيانات)، أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة تحكم عن بعد، الكاميرات، كاميرات 

التصوير سينمائي، كاميرات الويب، أجهازة معالجة البيانات، جهاز قراءة الكتب 
االلكتروني (القارئ االلكتروني)، جهاز الترجمة االلكتروني الشخصي، نظارات، 

السيلفي المحمولة باليد، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن عصى 
البطاريات، محوالت كهربائية، بطاريات كهربائية، كبالت كهربائية، أجهزة قياس، 
أجهزة وأدوات بصرية، أجهزة إنذار صوتية، أجهزة تحليل الهواء، أجهزة وبرامج 

المكالمات الهاتفية، أجهزة رسومات وصور الكرتون المتحركة، آالت الرد على 
[كهربائية] مانعة للتشويش، أجهزة إنذار ضد السرقة، أجهزة تعليم سمعية وبصرية، 

بطاقات الهوية ذات البصمة، آالت إعداد فواتير، أجهزة تسجيل الزمن (أدوات قياس)، 
أغطية وحافظات للهواتف الذكية والهواتف المحمولة، أغطية وحافظات للكمبيوترات 

حية والكمبيوترات المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة وجميع المنتجات الواردة اللو
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٩وجميع المنتجات الواردة بالفئة  ٩بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    0335084  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2016/05/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كندية -تروديل مديكال انترناشونال شركة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كندا ٤جى  ٥فى  ٥ثيرد ستريت لندن ، اونتاريو ، كندا ان  ٧٢٥

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة تصريف االيروسوالت و بخاصة حجيرات احتواء تستخدم مع اجهزة  - ١٠الفئة 
  ١٠بالفئة توزيع و تصريف االيروسوالت 
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 جريدة 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 
 

    0432655  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكية محدودة المسئولية -هيدرا فيشل ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات الطبية المستخدمة في عمليات تقشير الجلد وتغذية الجلد و  - ١٠الفئة 
  ١٠كل هذه المنتجات واردة بالفئة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

332 
 

 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 
 

    0434328  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد عبد الحليم محمد ابو عجيله 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بملك / سليمان احمد اسماعيل  -الخانكه  -عزبه حسيب ناحيه سرياقوس  -ش البترول 
  القليوبيه

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠نتجات الفئهكمامات غير معقمه م-١٠الفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0436384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -زياد احمد جابر محمد ابو زيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ة قسم الدخيل -العمارات الصينية الهانوفيل قبلي  ٣مدخل  ٢شقة رقم  ٤عمارة  ١٥بلوك 
  االسكندرية

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  مستلزمات طبية - ١٠منتجات الفئة  - ١٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0437617  

 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

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  يرهادون غ ١٠األثاث المصنوع لألغراض الطبية الوارد بالفئة  - ١٠الفئة 
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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 
 

    0441037  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  تيرسيانس انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٥٠٣٥كوتونوود درايف ، ميلبيتاس ، كاليفورنيا  ٥١٠

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات طبية وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام في عالج ومراقبة  - ١٠الفئة 
أمراض العيون، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أدوات طبية وأجزاؤها 

وإكسسواراتها للتعبير عن اإلعاقات واالنسدادات من غدد الميبوميوس؛ مسخن طبي 
غراض الطبية، وبخاصة لتسليط الحرارة على عين المريض يستخدم بشكل أساسي لأل

وتركيبة العين ذات الصلة لعالج أمراض العيون، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة 
الميبوميوس؛ أدوات طبية، وبخاصة عدسات الصقة طبية تستخدم بشكل أساسي 
ألغراض طبية تحتوي على عنصر تسخين كهربائي لتسليط الحرارة على عدد 

بوميوس عند تركيبها على عين المريض لعالج جفاف العين وخلل غدة المي
الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في درجة الحرارة، وأجزاؤها وإكسسواراتها، 
تستخدم بشكل رئيسي ألغراض التحكم في درجة الحرارة، وبخاصة لتوصيل الحرارة 

الج أمراض العيون، وبخاصة إلى غدد الميبوميوس والتحكم بها الستخدامها في ع
جفاف العين وخلل غدة الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في الضغط وأجزاؤها 

وإكسسواراتها لالستخدام بشكل أساسي في التحكم في الضغط، وبخاصة لتسليط الضغط 
على غدد الميبوميوس والتحكم به الستخدامها في عالج أمراض العيون، وبخاصة 

وخلل غدة الميبوميوس؛ أداة طبية إلكترونية للتحكم في نقل المائع  جفاف العين
وأجزاؤها وإكسسواراتها لالستخدام بشكل أساسي في التحكم في ونقل المائع المسخن 

إلى العين الستخدامها في عالج أمراض العيون، وبخاصة جفاف العين وخلل غدة 
  ١٠الميبوميوس 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 

 
  

: ا طلب رقم قدم عنه
 

    0441403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/20  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مجدي شحاته لويز شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك/ شحاته لويز شحاته-مركز ابو قرقاص منهري  -المنيا 

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠تجات الفئة من - ١٠الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0447717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -وردة يونس عبد العظيم علي يونس  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

يسار البوابة مدرسة طه حسين االبتدائية  بملك /عايدة  ٣الشرقية مركز بلبيس محل رقم 
  عبد المحسن احمد عمر حرش

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المنتجات الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 
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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 
 

    0447928  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا -ميونخ  ٨٠٦٨٧فى  ١٥١ستراسى  -اغنيس بيرناور 

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

طبية وطب األسنان وبيطرية , أطراف وعيون أجهزة وأدوات جراحية و - ١٠الفئة 
واسنان اصطناعية , أدوات تجبير , مواد خياطة أو درز الجروح وجميع المنتجات 

 .١٠الواردة في الفئة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان  -على حدى  STERILINEاالشتراطات        :      التنازل عن 
الموضحة الصورة
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 جريدة 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 

 
  

: عنها طلب رقم قدم 
 

    0448751  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه متحده امريكيه -اس تي جود ميديكال ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  ٥٥١١٧وان سانت جود ميديكال درايف سانت بول مينوستا _
  االمريكية

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠صمامات القلب االصطناعيه البديله حلقات صمامات القلب بالفئه  - ١٠الفئة 
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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 
 

    0449096  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جميع منتجات الفئه رقم  - ١٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0449644  

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

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 

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠ات رضاعة وجميع منتجات الفئة زجاج - ١٠الفئة 
 

٤٤٩٤٧٣العالمة 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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449673  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ديالوير ذات مسئولية محدودةشركة تالفت بموجب قوانين  -اتش اس تى ام، ال ال سى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١١٧٤٧دوريا رود، ميلفيل نيويورك  ١٣٥
  

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات والمعدّات الطبية والمتعلقة بطب األسنان وقطعها الهيكلية  - ١٠الفئة 
  ١٠بالفئه 
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 جريدة 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 
 

    0449982  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد شعبان الدسوقى عبد الجواد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / محمد عبد الناصر عبد  -عزبة حميدة  -ش المدرسة  -مركز سمنور  -الغربية 
  الحميد عبد الحميد

  10 : المةــــــالع اتـــفئ
  

 ١٠مستلزمات طبية بالفئة-١٠الفئة
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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 
 

    0450376  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة منطقة حرة -شركة كابيتال واي ش.م.ح 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مبني الشيخ راشد ـ مركز دبي  SRT-FLR05-05.01-HD-20رقم المقيم في مكتب 
  التجاري العالمي، دبي، االمارات العربية المتحدة

  
  

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية و لطب االسنان والبيطرية واألطراف   - ١٠الفئة 
ظام؛ مواد خياطة (ادوات طبية). االصطناعية والعين واألسنان ؛ أدوات تقويم الع

  دون غيرها ١٠الواردة بالفئة 
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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 
 

    0450938  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -السيد صالح لطفي الشربيني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جميع منتجات الفئة  - ١٠الفئة 
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  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 
 

    0454943  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -بيتا الب جروب للتوكيالت التجارية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السيدة زينب . محافظة القاهرة – ٥شارع بستان الخشاب شقة رقم  ٥

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

 -بات العالج باالبر عصا -وسادات البطن  -مشدات البطن  -أحزمة البطن   - ١٠الفئة 
أسرة هوائية لألغراض  -موزعات األيروسول لألغراض الطبية  -إبر الوخز باإلبر 

د الوسائ -مراتب هوائية لألغراض الطبية  -وسائد هوائية لألغراض الطبية  -الطبية 
أجهزة  -أقنعة مخدرة  -جهاز التخدير  -نقاالت اإلسعاف  -لألغراض الطبية  -الهوائية 

ر مضادة أساو -األساور المضادة للغثيان  -ل لتحديد البكتيريا لألغراض الطبية التحلي
 -أجهزة ومنشآت إلنتاج األشعة السينية  -حلقات مضادة للروماتيزم  -للروماتيزم 

جهاز  -جهاز التنفس االصطناعي  -جهاز لعالج حب الشباب  -لألغراض الطبية 
ز لتجديد الخاليا الجذعية لألغراض جها -لألغراض الطبية  RNAو  DNAالختبار 
 -دعامات القوس لألحذية  -أجهزة لغسل تجاويف الجسم  -جهاز لعالج الصمم  -الطبية 

عيون  -أثداء صناعية  -الكراسي ذات الذراعين لألغراض الطبية أو طب األسنان 
 -جلد صناعي لألغراض الجراحية  -أطراف صناعية  -فكوك صناعية  -اصطناعية 

أحواض  -ضمادات مرنة  -بنادق التكوير  -دمى تغذية األطفال  -ان االصطناعية األسن
أسرة مصنوعة خصيصا لألغراض  -حاوية سريرية لقضاء الحاجة  -لألغراض الطبية 

أحزمة لألغراض  -أحزمة كهربائية لألغراض الطبية  -هزازات السرير  -الطبية 
غراض لأل -حلقات مغناطيسية حيوية  -يزرع تثبيت العظام القابلة للتحلل  -الطبية 

أجهزة  -جهاز فحص الدم  -البطانيات الكهربائية لألغراض الطبية  -العالجية أو الطبية 
جهاز إعادة تأهيل الجسم  -أجهزة قياس نسبة الدهون في الجسم  -مراقبة تكوين الجسم 

حذية أ -حشوات فراغات العظام تتكون من مواد اصطناعية  -لألغراض الطبية 
 مضخات -أجهزة تنظيم ضربات القلب  -أساور لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 
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  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 991 عدد

ماشة ك -حقائب مجهزة لألجهزة الطبية -قنية  -لتنظيف تجاويف الجسم  -فرش  –الثدي 
متر  -مراتب الوالدة  -االستنشاق  –غرف ألجهزة  -القسطرة  –القط  –مخصية 

 -مالبس خاصة لغرف العمليات  -ع جراحية مقاط -مقاطع للدمى  -الكوليسترول 
حاويات  -الواقي الذكري  -ضواغط [جراحية]  -مالبس الضغط  -كراسي صوان 

د وسادات تبري -موانع الحمل غير الكيميائية  -مصنوعة خصيًصا للنفايات الطبية 
 -سكاكين الذرة  -رقع التبريد لألغراض الطبية  -ألغراض اإلسعافات األولية 

مصابيح المعالجة  -نظارات الحجامة  -عكازات  –يهات لألغراض الطبية الكورس
أجهزة  -أجهزة تنظيم ضربات القلب  -وسائد لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 

كراسي أطباء  -أزيز األسنان  -جهاز طب األسنان ، كهربائي  -وأدوات طب األسنان 
 أكياس نضح -الدياالزرات  –بية جهاز تشخيص لألغراض الط -أطقم األسنان-األسنان 

زجاجات قطارة  -أوراق رسم ألسرة المرضى  -أنابيب الصرف لألغراض الطبية  -
 سدادات -يختار األذن  -الدمى لألطفال  -قطارات لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 

 -الجوارب المرنة لألغراض الجراحية  -أبواق األذن  -األذن [أجهزة حماية األذن] 
 -أقطاب كهربائية لالستخدام الطبي -تخطيط القلب  -وات الوخز باإلبر الكهربائية أد

-جهاز حقنة شرجية لألغراض الطبية  -كاميرات التنظير الداخلي لألغراض الطبية 
صمامات  -حلمات زجاجة الرضاعة  -زجاجات الرضاعة  -جهاز التدليك التجميلي 

ع حراس األصاب -لألغراض الطبية  -فسجية فالتر لألشعة فوق البن -زجاجة الرضاعة 
 -أثاث مصنوع خصيًصا  -جهاز تبخير لألغراض الطبية  -ملقط  –لألغراض الطبية 
 -األجهزة العالجية الجلفانية  -أحزمة كلفانية لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 

 -ر السك أجهزة قياس -لألغراض الطبية  -قفازات  –قفازات للتدليك  -مناظير المعدة 
 -حماة السمع  -مساعدات للسمع  -بدالت الشعر  -مقاييس الدم  -مدلك اللثة لألطفال 

ية وسائد تدفئة كهربائ -جهاز مراقبة معدل ضربات القلب  -أجهزة تنظيم ضربات القلب 
هزازات الهواء الساخن  -بالهواء الساخن  -جهاز عالجي  -لألغراض الطبية 
أحزمة  -محاقن تحت الجلد  -االستنشاق بالهيدروجين أجهزة  -لألغراض الطبية 

أجهزة توصيل األدوية تحت الجلد القابلة  -أكياس الثلج لألغراض الطبية  -الخفقان 
 -حاضنات لألغراض الطبية  -حاضنات لألطفال  -صحائف سلس البول  -للزرع 

تخدام من حاالت الصك لالس -عن طريق الحقن لألغراض الطبية  -أجهزة االستنشاق 
سكاكين  -ضمادات الركبة والعظام  -أشرطة علم الحركة  -النفخات -قبل األطباء 

 -الليزر لألغراض الطبية  -مشرط  -مصابيح لألغراض الطبية  -لألغراض الجراحية 
عدسات  -لألغراض العالجية  LEDأقنعة  -خوذات العالج بالليزر لعالج الثعلبة 

جهاز  -دمى الحب [دمى الجنس]  -أمشاط القمل  -راحي [بدائل داخل العين] للزرع الج
ي أقنعة لالستخدام من قبل العاملين ف -التصوير بالرنين المغناطيسي لألغراض الطبية 

جهاز  -األجهزة واألدوات الطبية  -أحزمة األمومة  -جهاز التدليك  -المجال الطبي 
مه في انخفاض حرارة جهاز تبريد طبي الستخدا -تبريد طبي لعالج ضربة الشمس 

 -كؤوس الحيض  -أسالك التوجيه الطبية  -طاوالت الفحص الطبي  -الجسم العالجي 
 -مرايا للجراحين -مرايا ألطباء األسنان  - microdermabrasionجهاز 

Nanorobot  جهاز  -إبر لألغراض الطبية  -شفاطات األنف  -لألغراض الطبية
 -ين مناظير الع -مقاييس العيون  -طاوالت التشغيل  -جهاز التوليد للماشية  -التوليد 

 -ضمادات العظام للمفاصل  -األربطة المطاطية لتقويم األسنان  -أجهزة تقويم األسنان 
مكثفات األكسجين  -مقاالت العظام  -نعال العظام  -أحذية العظام  -أحزمة تقويم العظام 

عباءات  -أجسام المريض  ضمادات لمنع تقرحات الضغط على -لألغراض الطبية 
التمارين البدنية لألغراض  -جهاز  –الفرزجة  –رافعات المريض  -فحص المريض 
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قواطع حبوب منع  -كسارات حبوب منع الحمل  -جهاز العالج الطبيعي  -الطبية 
 -ضمادات الجبس ألغراض تقويم العظام  -دبابيس لألسنان االصطناعية  -الحمل

أجهزة الحماية من األشعة السينية  -تحقيقات لألغراض الطبية  - المباول المحمولة باليد
عصي رباعية  -مضخات لألغراض الطبية  -متر النبض  -، لألغراض الطبية 

جهاز إشعاعي لألغراض  -مصابيح الكوارتز لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 
أنابيب الراديوم  -جهاز العالج اإلشعاعي  -شاشات األشعة لألغراض الطبية  -الطبية 

قنعة أ -أجهزة التنفس للتنفس االصطناعي  -أوعية لوضع األدوية  -لألغراض الطبية 
يناسب الهيكل الخارجي الروبوتي  -جهاز اإلنعاش  -تنفسية للتنفس الصناعي 

 –مناشير لألغراض الجراحية  -أقنعة صحية لألغراض الطبية  -لألغراض الطبية 
الوسائد  -الرافعات [الضمادات الداعمة] -عاب جنسية أل -مقص للجراحة  -مشرط 

مالعق لألغراض  -مقياس التنفس [جهاز طبي]  -مقاييس ضغط الدم  -المخدرة لألرق 
صفائح معقمة جراحية  -الدعامات  –مالعق إلدارة الدواء  -الجبائر الجراحية  -الطبية 

ضمادات الدعم -بعجالت نقاالت  -السترات المضيق  -جوارب للدوالي  -السماعات  –
أدوات المائدة  -عربات جراحية  -األجهزة واألدوات الجراحية  -يدعم القدم المسطحة  -

 -الغرسات الجراحية المكونة من مواد اصطناعية -ستائر جراحية  -الجراحية 
ة إبر خياط-مواد خياطة  -الضمادات المعلقة  -اإلسفنج الجراحي  -الروبوتات الجراحية 

واقيات األسنان ألغراض  -حلقات التسنين  -محاقن لألغراض الطبية  -ن للحقن محاق -
جهاز اختبار  -ملصقات مؤشر درجة الحرارة لألغراض الطبية  -طب األسنان 

عبوات حرارية ألغراض اإلسعافات األولية  -أقنعة الوجه العالجية  -لألغراض الطبية 
خيط  -ن الحرارة لألغراض الطبية موازي -كمادات كهربائية حرارية [جراحة]  -

ر التصوي -فواصل أصابع القدم ألغراض تقويم العظام  -نصائح للعكازات  -جراحي 
 -كاشطات اللسان  -خافضات اللسان لألغراض الطبية  -المقطعي لألغراض الطبية 

مصابيح األشعة فوق البنفسجية  -دعامات  –المبازل  –جهاز الجر لألغراض الطبية 
 -محاقن مجرى البول  -مجسات مجرى البول  -أحزمة السرة  -ض الطبية لألغرا

المحاقن  -محاقن الرحم  -أجهزة وأدوات المسالك البولية  -المبوالت هي األوعية 
جهاز تدليك االهتزاز  -جهزة وأدوات بيطرية  -المبخرات لألغراض الطبية  -المهبلية 

أكياس المياه لألغراض  -راض الطبية عصي المشي لألغ -إطارات المشي للمعاقين  -
 -مشايات بعجالت للمساعدة على الحركة  -أحواض مائية لألغراض الطبية  -الطبية 

صور األشعة السينية لألغراض الطبية الواردة  -جهاز األشعة السينية لألغراض الطبية 
  ).١٠) وجميع منتجات الفئة (١٠بالفئة (
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  العالمة 

 
  

: رقم  قدم عنها طلب
 

    0456757  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ل رياووهينان روود . جينفاغوا اليكتريسيتي اندست ٤٩ -بيلدينج, نمبر  ٨ -,نمبر ٢٠١
  بارك , بانتيان ستريت , لونغانغ ديستريكت , شينزين , الصين

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة ومعدات جراحية، اجهزة للتدليك التجميلي، اجهزة وادوات طبية،  - ١٠الفئة 
حقائب معدة لالدوات الطبية، كمامات للتنفس إصطناعي، جهاز التشخيص الطبي 

ة، موازين حرارة لغايات طبية، موازين الحرارة باألشعة تحت بالموجات فوق الصوتي
الحمراء لألغراض الطبية، اجهزة طب االسنان، اسنان اصطناعية، ادوات كهربائية 
للوخز االبري، اجهزة العالج الطبيعي، مساعدات على السمع للصم، قفازات لغايات 

رضاعات اطفال، حلمات طبية، اقنعة للطاقم الطبي، أقنعة صحية لألغراض الطبية، 
زجاجات الرضاعة، موانع حمل غير كيميائية، اطراف اصطناعية، شعر بديل، مفاصل 

تجبيرية، عكاكيز، عكاز مزودة بعجالت للمساعدة على الحركة، مواد للخياطة 
الجراحية، أجهزة اللوازم الطبية، أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي ألغراض طبية، 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ١٠ذة المنتجات واردة بالفئة عيدان لالذن وجميع ه
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0457669  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -الترا اليف الطبية  
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  ٤ج شقةرقم عمارات البنفس ٢٥٢
  

  10 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٠المستلزمات واالجهزة الطبية الواردة بالفئة -١٠الفئة
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  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0350185  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/04/11  

 :سجيلالت إسم طالب
  

تأسست و قائمه طبقا  -شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة الزامل للمكيفات القابضة 
  لقوانين المملكه العربيه السعوديه

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، المملكة العربية  ٣١٤٢٤، الدمام  ١٤٤٤١المدينة الصناعية االولى ، صندوق بريد 
  السعودية

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
  ١١واالمداد بالمياه واالغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0431452  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

ف والتهوية فيأجهزة وتركيبات للتدفئة والتبريد وتوليد البخار والطبخ والتج - ١١الفئة 
وإمدادات المياه ؛ أفران الميكروويف، ثالجات،. المجمدات( الفريزر)،. مبردات 

كهربائية، مبردات النبيذ ، و باالخص الخزائن (الحجرات) المبردة التي تحتوي على 
أرفف لزجاجات النبيذ ورفوف التخزين ؛ مواقد الطهي، أفران الطبخ، اجهزة للطبخ ، 

اسطح المواقد) ؛ ماكينات صنع القهوة الكهربائية، غاليات وباالخص كووكتوبس (
الشاي الكهربائية، بواخر الطعام الكهربائي ( قدر تسوية بالبخار كهربائى)، طباخات 
األرز الكهربائية، مواقد كهربائية بطيئة، طباخات متعددة.، الواح تسخين، محمصات 

رن الحراري، مجففات الطعام كهربائية، أفران محمصة كهربائية، فرن البيتزا؛ الف
الكهربائية، مقالي هوائية، آالت سو فيد (الطهى فى درجات حرارة منخفضة لفترات 

طويلة) موزعات المياه في طبيعة مبردات المياه لتوزيع الماء الساخن أو البارد ؛ 
شوايات تعمل بالغاز، تجهيزات المطابخ التجارية والصناعية ، وباالخص شوايات الغاز 

مقالي عميقة صناعية، ثالجات المركبات الترفيهية مواقد طهي المركبات الترفيهية ؛ ؛ 
مقالي كهربائية عميقة، آالت صنع مكعبات الثلج، كبسوالت القهوة فارغة لماكينات 

القهوة الكهربائية ؛ مجففات المالبس، مزيالت الرطوبة لالستخدام المنزلي ؛ شوايات 
ايطالى) كهربائية، صانع الوافل الكهربائي، محمصات  كهربائية، صناع بانيني (خبز

ساندويتش كهربائية، طباخات الحث الكهرومغناطيسي،. مقالي كهربائية، أغطية التهوية 
، مرطب ، مرشح  USB، منقي هواء  USBللمواقد ؛ مكيفات هواء الغرفة، مرطب 

ربائية ، موقد مرطب ، منقي هواء ، مرشح لتنقية الهواء ، مرطب صغير ، مراوح كه
يدوي ، دعامات غمر حراري للطبخ ، مرشح مكيف الهواء ، مرشح منقى المياه ، 

وحدات تنقية المياه ، اجهزة و معدات تليين المياه، أجهزة تنقية المياه ؛ مرشحات المياه؛ 
  ١١مواقد محمولة. و كل هذه المنتجات واردة بالفئة 
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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 
 

    0431454  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وتركيبات للتدفئة والتبريد وتوليد البخار والطبخ والتجفيف والتهوية  - ١١ الفئة
وإمدادات المياه ؛ أفران الميكروويف، ثالجات،. المجمدات( الفريزر)،. مبردات 

كهربائية، مبردات النبيذ ، و باالخص الخزائن (الحجرات) المبردة التي تحتوي على 
زين ؛ مواقد الطهي، أفران الطبخ، اجهزة للطبخ ، أرفف لزجاجات النبيذ ورفوف التخ

وباالخص كووكتوبس (اسطح المواقد) ؛ ماكينات صنع القهوة الكهربائية، غاليات 
الشاي الكهربائية، بواخر الطعام الكهربائي ( قدر تسوية بالبخار كهربائى)، طباخات 

ح تسخين، محمصات األرز الكهربائية، مواقد كهربائية بطيئة، طباخات متعددة.، الوا
كهربائية، أفران محمصة كهربائية، فرن البيتزا؛ الفرن الحراري، مجففات الطعام 

الكهربائية، مقالي هوائية، آالت سو فيد (الطهى فى درجات حرارة منخفضة لفترات 
طويلة) موزعات المياه في طبيعة مبردات المياه لتوزيع الماء الساخن أو البارد ؛ 

از، تجهيزات المطابخ التجارية والصناعية ، وباالخص شوايات الغاز شوايات تعمل بالغ
؛ مقالي عميقة صناعية، ثالجات المركبات الترفيهية مواقد طهي المركبات الترفيهية ؛ 

مقالي كهربائية عميقة، آالت صنع مكعبات الثلج، كبسوالت القهوة فارغة لماكينات 
ت الرطوبة لالستخدام المنزلي ؛ شوايات القهوة الكهربائية ؛ مجففات المالبس، مزيال

كهربائية، صناع بانيني (خبز ايطالى) كهربائية، صانع الوافل الكهربائي، محمصات 
ساندويتش كهربائية، طباخات الحث الكهرومغناطيسي،. مقالي كهربائية، أغطية التهوية 

رشح ، مرطب ، م USB، منقي هواء  USBللمواقد ؛ مكيفات هواء الغرفة، مرطب 
مرطب ، منقي هواء ، مرشح لتنقية الهواء ، مرطب صغير ، مراوح كهربائية ، موقد 

يدوي ، دعامات غمر حراري للطبخ ، مرشح مكيف الهواء ، مرشح منقى المياه ، 
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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

وحدات تنقية المياه ، اجهزة و معدات تليين المياه، أجهزة تنقية المياه ؛ مرشحات المياه؛ 
  ١١المنتجات واردة بالفئة مواقد محمولة. و كل هذه 
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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 
 

    0431766  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة مكرم هللا جروب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الدور الثاني العلوي ش المشير النزهة  ٣٨شقة  ١عقار رقم 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

 -لوارزم تنظيم وسالمة انابيب الغاز  -مكثفات غازية بخالف اجزاء االالت  - ١١الفئة 
اجهزة لتسجين الوقود  -اجزاء من منشات الغاز لتنقية الغاز  -اجهزة غسل الغاز 

لوازم  -و الغاز لوازم تنظيم الجهزة ومواسير الماء ا -الصلب او السائل او الغازى 
لوازم السالمة الجهزة  -لوازم تنظيم وامان لمواسير الغاز  -تنظيم وامان الجهزة الغاز 

  ١١ومواسير الماء او الغاز الواردة بالفئة رقم 
 

التنازل  -ام كى كال على حدى فى الوضع العادى   M Kاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف 
عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0435036  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -ابراهيم اسحاق ابراهيم جرجس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -االزبكية  -عطفة  شكرى من ش شكري شقة بالدور االو   ٣

  11 : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
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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 
 

    0436761  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد حمدى حسن سمره 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك حمدي حسن أحمد سمره -بوهة شطانوف  -مركز أشمون  -المنوفية  

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0437618  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١١اإلضاءة واإلنارة والديكورات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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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 
 

    0438464  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدودة -شركة اضواء الدلتا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش طريق المحطة شقرف طنطا الغربيه ٩

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة 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
 

    0439207  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/28  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  -لصناعة البالستيك egiptoالمصريه االسبانية لصناعة البالستك ايجبتو 
 مسئولية محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

محافظة   - العبور -شارع سليمان الفارسي  -حي التبة  -١مكتب رقم  ٣٥عمارة 
  القليوبية

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ١١الفئة 
 

٤٣٣٤١٢االشتراطات        :      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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0444534  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06  

 :التسجيل طالب إسم
  

  شركه مساهمه مصرية -الدلتا للصناعات االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطا بعد محطه محوالت ابو غالب غرب الرياح م. منشاه القناطر امبابه

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

362 
 

 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 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0444536  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصرية -الدلتا للصناعات االلكترونية  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطا بعد محطه محوالت ابو غالب غرب الرياح م. منشاه القناطر امبابه

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0447458  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد ابراهيم على العجوز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربيه -مركز طنطا   -شقرف 

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ١١الفئة 
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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 
 

    0447805  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

مة بحرينية مقفلة تأسست شركة مساه -شركة اوال الخليج للصناعات ش.م.ب ( مقفله ) 
  و قائمة طبقا لقوانين دولة البحرين.

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سترة ، البحرين ٦٠١، مجمع  ١٠٨، طريق  ٤٢٩مبنى 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
  ١١ياه واألغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة بالفئة وإمداد الم

 

١٨٠٥٠٤العالمة 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 
 

    0448372  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -وحيد سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -باسوس شارع الرشاح ملك سعيد عبد الصمد القناطر الخيرية 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات الكهربائيه والكشافات الكهربائيه والنجف واالباليك وخراطيم  - ١١الفئة 
ت االضاءه وأجهزة االناره الكهربائيه والتكييفات االضاءه الليد والسيريا الليد واسبوتا

 ١١بالفئة
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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 
 

    0448547  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة رفتراك مصر للتبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسيم الشريف القطعه   3Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعيه  الشرقيه مدينه
 ٣٨/١٢والقطعه رقم٤٠/١٢

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0448624  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -ياسين عبده ياسين حجازى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك عبده ياسين حجازى -دمياط مركز دمياط شطا 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي  -طات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها  مجمعه االشترا
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 
 

    0448656  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات الكهربائيه والكشافات الكهربائيه واجهزه االناره الكهربائيه والنجف  - ١١الفئة 
  ١١باليك وخراطيم االضاءه الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءه الوارده باللفئه واال
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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 
 

    0448659  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

" اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية وأجهزة اإلنارة الكهربائية و  - ١١الفئة 
والسيريا الليد وسبوتات االضاءة"الواردة النجف و األباليك وخراطيم االضاءه الليد 

  ) . ١١بالفئة ( 
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 جريدة 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 
 

    0448660  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -عبده سعد محمد شعبان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -والظاهر ب الهنا الشرق  عبد السالم عارف ٥٦

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

" اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية وأجهزة اإلنارة الكهربائية و  - ١١الفئة 
النجف و األباليك وخراطيم االضاءه الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءة"الواردة 

  ) . ١١بالفئة ( 
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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 
 

    0448661  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية وأجهزة اإلنارة الكهربائية و النجف  - ١١ الفئة
 ١١و األباليك وخراطيم االضاءه الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءة"الواردة بالفئة ( 

. (  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448664  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

النجف و اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية واجهزة االنارة الكهربائية - ١١الفئة 
  ١١واالباليك وخراطيم االضاءة الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءة الواردة بالفئة 
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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 
 

    0448669  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات الكهربائية والكشافات الكهربائية واجهزة االنارة الكهربائية والنجف  - ١١الفئة 
  ١١ءة الليد والسيريا الليد وسبوتات االضاءة الواردة بالفئة واالباليك وخراطيم االضا
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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 
 

    0449121  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

مكنات لصنع القهوة؛ أباريق ترويق للقهوة؛ أجهزة ومعدات طهو؛ مراوح  - ١١الفئة 
كهربائية لالستخدام الشخصي؛ قوارير الماء الساخن؛ أرقام مضيئة للمنازل؛ مصابيح 

ية؛ بصيالت مصابيح؛ مصابيح لتجفيف طالء األظافر؛ أجهزة وآالت تبريد؛ كهربائ
؛ مدافئ USBسخانات ماء؛ أقبية نبيذ كهربائية؛ مسخنات للكؤوس يعمل عبر منفذ 

؛ مصابيح السالمة؛ مجففات شعر؛ أجهزة وتمديدات USBلليدين يعمل عبر منفذ 
أجهزة كهربائية منزلية  صحية؛ أجهزة مطهرة؛ مشعات حرارية؛ قداحات (والعات)؛

  .١١صغيرة .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 
 

    0449477  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

مكنات لصنع القهوة؛ أباريق ترويق للقهوة؛ أجهزة ومعدات طهو؛ مراوح  - ١١الفئة 
كهربائية لالستخدام الشخصي؛ قوارير الماء الساخن؛ أرقام مضيئة للمنازل؛ مصابيح 

يالت مصابيح؛ مصابيح لتجفيف طالء األظافر؛ أجهزة وآالت تبريد؛ كهربائية؛ بص
؛ مدافئ USBسخانات ماء؛ أقبية نبيذ كهربائية؛ مسخنات للكؤوس يعمل عبر منفذ 

؛ مصابيح السالمة؛ مجففات شعر؛ أجهزة وتمديدات USBلليدين يعمل عبر منفذ 
كهربائية منزلية  صحية؛ أجهزة مطهرة؛ مشعات حرارية؛ قداحات (والعات)؛ أجهزة

  )١١صغيرة. جميع المنتجات الفئه(
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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 
 

    0449658  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

مكنات لصنع القهوة؛ أباريق ترويق للقهوة؛ أجهزة ومعدات طهو؛ مراوح  - ١١الفئة 
كهربائية لالستخدام الشخصي؛ قوارير الماء الساخن؛ أرقام مضيئة للمنازل؛ مصابيح 

مصابيح؛ مصابيح لتجفيف طالء األظافر؛ أجهزة وآالت تبريد؛  كهربائية؛ بصيالت
؛ مدافئ USBسخانات ماء؛ أقبية نبيذ كهربائية؛ مسخنات للكؤوس يعمل عبر منفذ 

؛ مصابيح السالمة؛ مجففات شعر؛ أجهزة وتمديدات USBلليدين يعمل عبر منفذ 
بائية منزلية صحية؛ أجهزة مطهرة؛ مشعات حرارية؛ قداحات (والعات)؛ أجهزة كهر

  )١١صغيرة. جميع المنتجات 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 
 

    0449881  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكية -وايرلبول بروبرتيز  انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة الطهي والتدفئة والتحميص وتوليد البخار والتجفيف والتبريد والتجميد  - ١١الفئة 
بما يتضمن األحواض الساخنة المدفئة كهربائيا؛ حجرات التبريد؛ حجرات المجمدات؛ 

بات؛ أفران المايكروويف؛ جوارير تسخين الطعام؛ أجهزة الخبيز أجهزة تبريد المشرو
والشوي؛ الخزائن المسخنة كهربائيا لألطعمة؛ األدوات وتحديدا الثالجات والمجمدات 

والثالجات والمجمدات المدمجة مع بعضها وآالت صنع الثلج؛ مواقد الطهي الكهربائية، 
الغاز والمواقد ورؤوس الطهي؛ الغاز، األفران ومواقد الطهي؛ أفران الطهي العاملة ب

الشوايات الكهربائية والبخارية؛ أغطية الشفاطات؛ أقبية النبيذ المتحكم بحرارتها؛ أفران 
الطهي الجزئي والتفريغ الحراري الكهربائية المتحكم بحرارتها مع حمام ماء داخلي؛ 

ة؛ مجففات األلبسآالت وحجرات تجفيف المالبس؛ مستلزمات إزالة الثنيات والروائح و
أجهزة التبريد والتهوية والتدفئة وتوليد البخار، بما في ذلك األفران والسخانات ومراجل 

التحويل والمضخات الحرارية والمكيفات الهوائية ووحدات تكييف الهواء ووحدات 
التكثيف ووحدات التبخير ولفافات التبخير وأجهزة إزالة الرطوبة وأجهزة الترطيب 

رطيب المركزية ومرشحات الهواء ووحدات تنقية الهواء ومنظفات الهواء وأجهزة الت
المركزية ومراوح التهوية والمراوح الكهربائية المحمولة ومراجل األفران والمبدالت 
الحرارية؛ المطابخ وأجهزة التبريد وتحسين الجودة وتسخين المياه المنزلية وتتضمن 

لباردة والثلج من الثالجات؛ أجهزة تقديم المياه وحدات التزويد بالمياه لتقديم المياه ا
الساخنة والباردة والغلي والغازية والمرشحة؛ موزعات المياه الساخنة؛ سخانات المياه 
العاملة بالغاز وبالكهرباء؛ مبردات الماء؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات 

ة نية الصمامات الثنائية الباعثالثنائية الباعثة للضوء؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتق
للضوء المستخدمة للعرض وللقطاع التجاري وللقطاع الصناعي وللسكن وتطبيقات 

اإلضاءة المعمارية المخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة 
ة للضوء ألجهزة اإلضاءة الداخلية والخارجية؛ وحدات التزويد بالماء؛ وحدات فلتر

الماء؛ أجهزة وآالت تنقية المياه؛ معقمات المياه؛ أجهزة ترشيح مياه الثالجات؛ وحدات 
ترشيح المياه المزودة للمنازل؛ وحدات تنقية المياه؛ وحدات إزالة الشوائب من الماء؛ 

أنظمة فلترة المياه الموضوعة أسفل المغسلة؛ األجهزة العاملة بخاصية األسموزية 
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 جريدة 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

في أجهزة إزالة الشوائب من الماء؛ العناصر العاملة بخاصية العكسية المستخدمة 
األسموزية العكسية لتقليل عكورة الماء؛ العناصر العاملة بخاصية األسموزية العكسية 

لتقليل الملح بالماء؛ أجهزة ترشيح المياه الموضوعة على أسطح المناضد؛ مرشحات 
يل المالبس؛ إكسسوارات المغاسل، مياه الحنفيات؛ فالتر التبديل؛ المغاسل؛ أحواض غس

تحديدا: الصنابير والمصفيات وأدوات الرش؛ األفران المحمولة أو الموضوعة على 
أسطح المناضد؛ المجمدات المحمولة؛ المقالي الكهربائية؛ طباخات الطهي بدرجات 

حرارة غير مرتفعة ؛ الشوايات المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ المشاوي 
مولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ األسطح الساخنة للطهي المحمولة أو المح

الموضوعة على أسطح المناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي المحمولة أو الموضوعة على 
أسطح المناضد؛ الطباخات المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ الثالجات 

على األسطح في المطابخ؛ آالت المحمولة؛ مبردات النبيذ المحمولة والموضوعة 
صناعة البوظة المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ 

المواقد المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ طباخات القلي؛ المبخرات؛ 
الطباخات باستخدام الهواء الساخن؛ وأجهزة طهي األرز؛ وحدات تسخين الطعام 

نات القدور؛ المقالي العميقة الكهربائية؛ مدفئات الصحون المحمولة أو بالكهرباء؛ مسخ
الموضوعة على أسطح المناضد؛ طناجر الضغط؛ الشوايات الدوارة المحمولة أو 

الموضوعة على أسطح المناضد؛ أسياخ الشوي؛ محمصات الخبز؛ أفران التحميص؛ 
؛ اآلالت الكهربائية الستخراج األباريق؛ اآلالت الكهربائية إلعداد المشروبات الساخنة

رغوة الحليب؛ آالت إعداد الشاي؛ محضرات القهوة؛ آالت اإلسبرسو؛ آالت إعداد 
الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛ أدوات إعداد اللبن الكهربائية؛ آالت إعداد الشربات؛ آالت 
صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات الشطائر؛ آالت صنع 

بيتزا وأجهزة تجفيف الشعر؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع البضائع المذكورة التي لم ال
  تدرج في الفئات األخرى

 

٨٠٠٥٤االشتراطات        :      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 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449884  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل البإسم ط
 

  شركة امريكية -وايرلبول بروبرتيز ، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

لتزويد بالماء؛ أسطح الطبخ؛ أسطح التسخين؛ أغطية الشفاطات؛ وحدات ا - ١١الفئة 
وحدات فلترة الماء؛ أجهزة وآالت تنقية المياه؛ معقمات المياه؛ أجهزة ترشيح مياه 

الثالجات؛ وحدات ترشيح المياه المزودة للمنازل؛ وحدات تنقية المياه؛ وحدات إزالة 
الشوائب من الماء؛ أنظمة فلترة المياه الموضوعة أسفل المغسلة؛ األجهزة العاملة 

سموزية العكسية المستخدمة في أجهزة إزالة الشوائب من الماء؛ العناصر بخاصية األ
العاملة بخاصية األسموزية العكسية لتقليل عكورة الماء؛ العناصر العاملة بخاصية 

األسموزية العكسية لتقليل الملح بالماء؛ أجهزة ترشيح المياه الموضوعة على أسطح 
ابلة للتبديل؛ األفران المحمولة أو الموضوعة المناضد؛ مرشحات مياه الحنفيات؛ فالتر ق

على أسطح المناضد؛ المجمدات المحمولة؛ المقالي الكهربائية؛ طباخات الطهي بدرجات 
حرارة غير مرتفعة ؛ الشوايات المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ المشاوي 

لمحمولة أو المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ األسطح الساخنة للطهي ا
الموضوعة على أسطح المناضد؛ الصفائح الساخنة للطهي المحمولة أو الموضوعة على 

أسطح المناضد؛ الطباخات المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ الثالجات 
المحمولة؛ مبردات النبيذ المحمولة والموضوعة على األسطح في المطابخ ؛ آالت 

وضوعة على أسطح المناضد؛ آالت صنع كعكة الوفل؛ صناعة البوظة المحمولة أو الم
المواقد المحمولة أو الموضوعة على أسطح المناضد؛ طباخات القلي؛ المبخرات؛ 
الطباخات باستخدام الهواء الساخن؛ وأجهزة طهي األرز؛ وحدات تسخين الطعام 

لة أو محموبالكهرباء؛ مسخنات القدور؛ المقالي العميقة الكهربائية؛ مدفئات الصحون ال
الموضوعة على أسطح المناضد؛ طناجر الضغط؛ الشوايات الدوارة المحمولة أو 

الموضوعة على أسطح المناضد؛ أسياخ الشوي؛ ومحمصات الخبز؛ أفران التحميص؛ 
األباريق؛ اآلالت الكهربائية إلعداد المشروبات الساخنة؛ اآلالت الكهربائية الستخراج 

شاي؛ محضرات القهوة؛ آالت اإلسبرسو؛ آالت إعداد رغوة الحليب؛ آالت إعداد ال
الكابتشينو؛ طباخات الباستا؛ أدوات إعداد اللبن الكهربائية؛ آالت إعداد الشربات؛ آالت 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

صناعة البوظة؛ أجهزة طهي الكريب؛ طباخات البيض؛ معدات الشطائر؛ آالت صنع 
ة الباعثة الصمامات الثنائي البيتزا، أجهزة تجفيف الشعر؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية

للضوء؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء المستخدمة 
للعرض، القطاع التجاري، للقطاع الصناعي، السكن، وتطبيقات اإلضاءة المعمارية 

 المخفية؛ مصابيح اإلضاءة العاملة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ألجهزة
اإلضاءة الداخلية والخارجية؛ قطع غيار ومستلزمات لجميع البضائع المذكورة التي لم 

  ١١تدرج في الفئات األخرى. الواردة بالفئة 
 

١٤١٦٨٠العالمة 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 
 

    0449889  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١الوارده بالفئه  جميع المنتجات - ١١الفئة 
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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 
 

    0449906  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -ين شارع التسع -منطقه البنوك  -مركز المدينه  ٧٢قطعه 
 الجديده

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الوراده بالفئه - ١١الفئة 
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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 
 

    0450032  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  د مصرى الجنسيةفر  -محمد فتحى العدل عبد المنعم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدراكسة بملك / عثمان احمد محمد ومازن عبد الحميد علي مركز منية النصر الدقهلية

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

٤٤٠١٤٤العالمة 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 
 

    0450502  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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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 
 

    0450607  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

فرد -بي جي   -التركية للصناعات الكهربائية وااللكترونية  -عبد هللا اغجوز شمس 
  يةتركى الجنس

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م المنطقة الصناعيه الثانيه االسماعيليه ٥٠٠مساحه 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0451438  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل بإسم طال
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك.، 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

الثالجات؛ أبواب الثالجات؛ رفوف الثالجات؛ دروج الثالجات؛ سالل  - ١١الفئة 
زين الطعام للثالجات؛ مقابض الثالجات؛ آالت صناعة الثلج الثالجات؛ سالل تخ

األوتوماتيكية للثالجات؛ أنابيب الثالجات؛ األضواء الداخلية للثالجات؛ صناديق العرض 
الكهربائية المبردة؛ أجهزة كهربائية لتنقية المياه الساخنة والباردة لالستخدامات المنزلية؛ 

ت الرطوبة لألغراض المنزلية؛ منقيات الهواء أجهزة الرطوبة ألغراض منزلية؛ مزيال
لألغراض المنزلية؛ اآلالت الكهربائية لتجفيف المالبس لألغراض المنزلية؛ أفران 
الطبخ الكهربائية لألغراض المنزلية ؛ أفران المايكروويف؛ المواقد العاملة بالحث 

لثنائية للضوء. الكهربائي؛ المكيفات الهوائية؛ مصابيح أجهزة اإلضاءة للصمامات ا
  ) دون غيرهـــــــــــــا١١الـــــــــــــــــوارده 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 
 

    0451463  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج المعمورة مدينه نصر المخيم الدائم ٦

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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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 
 

    0451470  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -الكابالت شركة الجيزة لصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمنطقه الصناعيه الرابعه امتداد مدينه  ٤٨مدينه السادس من اكتوبر القطعه رقم 
 السادس من اكتوبر

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١لمبات وادوات كهربائيه بالفئة  - ١١الفئة 
 

عن مقطعى العالمة وعن البيان التجارى كال على حدىالتنازل  -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 
 

    0452059  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة كورية مساهمة  -ال جى اليكترونيكس انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

أفران التحميص الكهربائية ؛ محمصات فرن غير كهربائية؛ المحمصات  - ١١الفئة 
الكهربائية؛ اآلالت الكهربائية لصنع القهوة ؛ قدور الطبخ الكهربائية؛ طباخات األرز 

لقهوة الكهربائية؛ أباريق قهوة الكهربائية؛ فالتر القهوة الكهربائية؛ آالت تحضير ا
كهربائية؛ صانعات القهوة الكهربائية لألغراض المنزلية؛ آالت اسبريسو كهربائية 

لألغراض المنزلية؛ آالت صنع القهوة الكهربائية (بخالف األغراض المنزلية)؛ أواني 
قهوة ال القهوة الحاثة؛ أجهزة تحميص القهوة الكهربائية؛ كبسوالت القهوة، فارغة، آلالت
الكهربائية؛ آالت صنع الشاي الكهربائية (بخالف األغراض المنزلية)؛ صانعات 

المشروبات الكهربائية لألغراض المنزلية؛ محمصات البن؛ المكيفات الهوائية؛ أجهزة 
توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية لالستخدامات 

ستخدامات المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ أجهزة المنزلية؛ منقيات المياه لال
لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية [للتسخين]؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية (مكيفات 

الهواء) للتسخين؛ أضواء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء؛ الثالجات الكهربائية؛ 
بس الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة مجففات المالبس الكهربائية؛ آالت ترتيب المال

الروائح الكريهة، تعقيم وتبخير المالبس للغايات المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس 
الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم، وإزالة الروائح الكريهة والمعالجة لمقاومة التجعد 

؛ طباخات الغاز للغايات المنزلية ؛ المغاسل؛ الطباخات؛ مواقد األفران الكهربائية
  دون غيرها ١١لألغراض المنزلية. الواردة بالفئة 
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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 
 

    0452090  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -هانى عبد المسيح بولس بطرس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -النزهة  -الحجاز   شارع٩١

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452095  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  الجنسية فرد مصرى -عادل عبد المعطى محمد السيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ز حدائق االهرام الهرم الجيزة ١٢٩

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ١١االدوات الصحيه الواردة بالفئه   - ١١الفئة 
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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 
 

    0452138  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 محافظة الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -١٥شقه  -الدور الثالث  -شارع السودان  ٣٠٤
  

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0452498  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -باكير للتجارة والشحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان -عمارة البيتزا االردنيه  ٨شقه رقم 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

كهرباء ميكروويف دفايه كهرباء دفايه غاز مروحه ستاند مروحه سقف فرن  - ١١الفئة 
فقط  ١١مروحه حائط فريزر ثالجه تكييف مبرد ماء بوتاجاز بكل انواعه الواردة بالفئه 

  دون غيرها
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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 
 

    0452499  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :سجيلالت إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -باكير للتجارة والشحن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  العاشر من رمضان --عمارة البيتزا االردنيه  ٨شقه رقم 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١غاليه مياه كاتيل بالفئه  - ١١الفئة 
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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 
 

    0452729  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الوارد بالفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452741  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -اليتينج إكسبرتس الشرق األوسط دي دبليو سي ش ذ م م

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبي - ٣٩٠٦٦٧ص.ب 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
وإمدادات المياه واألغراض الصحية، المركبات الجوية (تركيبات اإلضاءة)، أضواء 

حوض السمك، مصابيح القوس، أضواء السيارات، أضواء الدراجة، شعالت للمصابيح، 
)، الفوانيس الصينية، مصابيح -مداخن (مصباح الكربون لمصابيح القو، خلية اضاءة، 

)، أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة، أضواء -الشباك، أضواء دورة، الناشرون (الضوء
-الغطس، مصابيح كهربائية، أضواء خرافية للزينة االحتفالية، شعيرات كهربائية (تدفئة

عل]، يح يدوية [مشا) لإلضاءة، مصاب-)، خيوط للمصابيح الكهربائية، خيوط (مغنيسيوم
المصابيح األمامية للسيارات، مصابيح المختبر، أغلفة المصباح، مداخن المصباح، 

نظارات المصباح، مصابيح الكرات، عباءة المصباح، عاكسات المصباح، ظالل 
 )، مصابيح لإلشارات-)، مصابيح (كهربائية-المصباح، مصابيح، مصابيح (حراقات لـ

)، حاملي عاكس الضوء، فوانيس -صابيح (الكرات األرضية لـاالتجاهية للسيارات، الم
لإلضاءة المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية إلشارات 

] جهاز اإلضاءة، LEDاالتجاه للمركبات، ناشرات الضوء، الثنائيات الباعثة للضوء [
بات اإلضاءة للمركبات أجهزة وتركيبات اإلضاءة، جهاز إضاءة للمركبات، تركي

)، أضواء للسيارات، أضواء للمركبات، أنابيب مضيئة —الجوية، األضواء (الغوص
لإلضاءة، أرقام المنازل المضيئة، خيوط المغنيسيوم لإلضاءة، مصابيح عمال المناجم، 

)، مصابيح األمان، الكشافات، مصابيح -مصابيح جهاز العرض، عاكسات (مصباح
وارع، مشاعل لإلضاءة، مشاعل (جيب) ، كهربائية، أنابيب قياسية، مصابيح الش

) لإلضاءة، المصابيح األمامية -) ، كهربائية ، لإلضاءة، أنابيب (مضيئة-(تفريغ
) وجميع هذة المنتجات -)، المركبات (أضواء لـ-للسيارة، المركبات (أجهزة اإلضاءة لـ

  وال ترد ضمن فئات أخري. ١١واردة بالفئة 
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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 
 

    0453389  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -روماني رزق عبد المالك قليني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  و االرضي . ٢محل  -الفجالة  -ش قصر اللؤلؤة  ١٥ -االزبكية  -القاهرة 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

االدوات و الوصالت و التركيبات و المستلزمات الصحية بكافة انواعها  - ١١الفئة 
  ١١الواردة 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 
 

    0454717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  امنشركة تض -روماني سامى عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة نصر  -احمد فخري  -ش جمال الدين عفيفي  ٧

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454751  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :لتسجيلا إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -سعيد صفوت السعيد محمد سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر –الغربية  –مركز السنطة  –ميت الليث 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزه لالناره والتدفئه وتوليد ابخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهويه   - ١١الفئة 
  ١١ولالغراض الصحيه وكافه المنتجات الوارده بالفئه  وتوريد المياه
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 جريدة 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 
 

    0454795  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -شركة علي احمد علي بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية. -مدينة العاشر من رمضان  C8لصناعية المنطقة ا ٩٨قطعة رقم 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

) ١١المبردات و مبردات المياه و ديب فريزر و الثالجات الواردة بالفئة (  - ١١الفئة 
  )١١وجميع المنتجات الواردة بالفئة (
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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 
 

    0454796  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة علي احمد علي بدوي وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية. -مدينة العاشر من رمضان  C8المنطقة الصناعية  ٩٨قطعة رقم 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

) ١١ب فريزر و الثالجات الواردة بالفئة (المبردات و مبردات المياه و دي  - ١١الفئة 
  )١١وجميع المنتجات الواردة بالفئة (
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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 
 

    0454804  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  )١١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ١١الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

403 
 

 جريدة 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 
 

    0455925  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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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 
 

    0456089  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ماجيكال فليفرز للصناعات الغذائيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه -مدينة العبور  -االمتداد الغربى  ٢٠٠١٥بلوك  ٧قطعه 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ة بالفئه جميع المنتجات الوارد - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0456758  

 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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

مصابيح، أجهزة وأدوات لإلضاءة، مصابيح كهربائية، اضواء للمركبات،  - ١١الفئة 
، مصابيح مبيدة للجراثيم لتنقية عاكسات للمركبات، اضواء للسيارت [لوازم لمبات]

الهواء، مصباح لتجفيف طالء األظافر، افران ميكروويف [اجهزة طهي]، برادات، 
مجففات شعر [مجففات]، مراوح كهربائية لالستخدام الشخصي، مرشحات [فالتر] 
تكييف لهواء، منشآت ترشيح الهواء، اجهزة ومكنات تنقية الهواء، معقمات هواء، 

للمركبات، جهاز تدفئة للمركبات، اجهزة ترطيب لمشعات التدفئة مكيفات هواء 
المركزية، اجهزة بخار للوجه [حمام الساونا]، اجهزة تبخير ليست لغايات طبية، منشآت 

تنقية الماء، قوارير الماء الساخن، قداحات [والعات]، معدات مانعة لتوهج مصابيح 
ه، أجهزة تنقية الهواء للسيارات، المركبات [لوازم لمبات]، أكواب ساخنة كهربائي

مرطبات، مشعات حرارية كهربائية، دفايات كهربائية للقدمين، منشآت ترطيب الهواء، 
وال ترد ضمن  ١١أجهزة غسل وتجفيف وتدفئة القدم وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

  فئات اخرى.
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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 
 

    0456875  

 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 

 11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ة جميع منتجات الفئ - ١١الفئة 
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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 
 

    0457461  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أشرف عبد العال عبد العليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٩فيال  ٤منطقة  ١١مايو مجاورة  ١٥امتداد مدينه 

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة لالناره والتدفئه وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويه  - ١١الفئة 
  ١١وتوريد المياه ولالغراض الصحيه وكافه المنتجات 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 
 

    0457480  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/24  

 :التسجيل م طالبإس
  

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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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 

 
  

: رقم قدم عنها طلب 
 

    0457722  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١ميع المنتجات الواردة بالفئة ج - ١١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0398236  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -احمد سعيد عمر معوض وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -كر داسة  -ش الرشاح  

  12 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ١٢السيارات والدراجات الواردة بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
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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 
 

    0435744  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/17  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد جمعه محمد عبد الغني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الدقى  -ش جده  ١

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٢الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448548  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  ساهمةشركة م -شركة رفتراك مصر للتبريد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

تقسيم الشريف القطعه   3Aالشرقيه مدينه العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه 
  ٣٨/١٢والقطعه رقم  ٤٠/١٢

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٢الفئة 
 

دامها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخ -االشتراطات        :      
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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 
 

    0448879  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -فاطمة سليمان علي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -لمنصورةشارع إبراهيم عوض بجوار االستاد بملك/ عبد الودود محمود الرفاعي ثان ا
  الدقهلية -حي شرق 

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٢المنتجات الواردة بالفئه رقم-١٢الفئة
 

كال على حدى فى الوضع  QSTPاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كيو إس تى بى  
العادى
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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 
 

    0449698  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد على محمود عبد الغنى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد -العرب  -٦حجره بالشقة  -ش السودان و لبنان  ٣٥عقار 

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٢جميع منتجات الفئة رقم-١٢الفئة
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 جريدة 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

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0450795  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -الشركة الهندسية للصناعة ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يةارض المطار سابقا المنطة الصناعية االولى مدينة السادات المنوف ١٧ - ١٦قطعه 

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئه-١٢الفئة
 

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 
 

    0452301  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

جيانغ كيواي اوروبا ايباري ايس كيريسكيديلمي زارتكوريون موكودو ريسزفينيتار تشيان
ة شركة ذات مسئولي -ساساج وتتاجر ايضا بإسم تشيانجيانغ كيواي اوروبا زد ار تي 

  محدودة
 :وانــــــــــــــــــالعن

  

  .، المجر.٨سزينتيندري ، كوزوزو يو.  ٢٠٠٠

 12 : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات البرية، قطع غيار وتركيبات للمركبات البرية، المركبات ذات  - ١٢لفئة ا
العجلتين، دراجات نارية، سكوترات (مركبات)، دراجات ذات محركات صغيرة، 

الدراجات الهوائية، الدراجات البخارية (المركبات)، الموتوسيكالت، قطع غيار 
ئية، لوحات القيادة للمركبات، شوكات واكسسوارات الدراجات الهوائية، مركبات كهربا

أمامية للدراجات النارية (اجزاء من الدراجات النارية)، معدات الفرامل للمركبات ذات 
العجلتين، أغطية لمقاعد الدراجات الهوائية و الدراجات النارية، مخمدات الصدمات 

راجات الهوائية للدراجات النارية، حامالت وشبكات حقائب للدراجات النارية، مقاعد الد
والنارية، قطع غيار الدرجات النارية، أبواق التحذير للمحركات الكهربائية للمركبات 

  .١٢والدراجات النارية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      التازل عن الحروف 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 
 

    0452616  

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة هندية ذات مسئولية محدودة -باجاج اوتو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الهند ٠٣٥ ٤١١اكوردي ، بونا 

 12 : المةــــــات العـــفئ
  

الدراجات النارية ،  السيارات ، المركبات البرية ، المركبات ذات العجلتين ، - ١٢الفئة 
السكوتر ، المركبات ذات الثالث عجالت ، المركبات ذات األربع عجالت ، مركبات 

كهربائية ، محركات ومواتير للدراجات النارية و السكوتر و المركبات ذات الثالث 
  ١٢عجالت و المركبات ذات األربع عجالت ،و أجزائها ومكوناتها. الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0454132  

 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 

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454145  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
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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 
 

    0454974  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -ارة الموفق للتج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  ٤٣

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0456759  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  12 : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات كهربائية، مركبات يتحكم بها عن بعد بخالف اللعب، اجهزة ضد  - ١٢الفئة 
السرقة للمركبات، تقليم داخلي للسيارات، والعات سيجار للسيارات، منافض سجائر 

الت قيادة المركبات، نقاالت اكياس، مضخات هواء [لوازم للمركبات]، للسيارات، عج
حاجبات شمسية للسيارات، مرايا الرؤية الخلفية، عربات كبلية، عربات دفع او جر، 
إطارات لعجالت المركبات، انظمة انذار سمعية للدراجات الهوائية، حامالت حقائب 

]، اجهزة انذار رجوع المركبات الى للمركبات، اكياس هواء [اجهزة امان في السيارات
الخلف، دراجات هوائية، مضخات لعجالت الدراجات الهوائية، عربات يدوية، عدة 

اصالح االطارات الداخلية، طائرات مدنية بدون طيار، مركبات ُمشغلة عن بعد للتفتيش 
تحت الماء، مخمدات صدمات لتوقف المركبات، أحزمة امان لمقاعد المركبات، اغطية 

في المركبات، أبواق تحذير للمركبات ذات  -لمقاعد المركبات، مقاعد امان لالطفال 
العجلتين، اإلطارات، سكوتر كهربائي ذاتي التوازن وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 

  وال ترد ضمن فئات اخرى. ١٢
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 جريدة 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 
 

    0429345  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -يوليو  ٢٦شارع  ١٦٠

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع منتجات الفئة رقم  - ١٤الفئة 
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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 
 

    0443325  

 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

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤يع منتجات الفئه الساعات وجم - ١٤الفئة 
 

٢٦٦٣٤٢االشتراطات        :      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 
 

    0446119  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد -نورهان ايمن احمد فؤاد خالد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المعادى -ش عبد الوهاب سليم حدائق المعادى  ٤

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0446205  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أحمد محمد محسن حامد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز قلين  -قلين البلد 

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي و  -باستخدامها مجمعه  االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه
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 
 

    0447361  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -عاطف سليم جاد السيد ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -الجماليه  -الدور االرضي  -شارع  المقاصيص  ١٤

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع المنتجات الواردة ىالفئة  - ١٤الفئة 
 

٤٤٣٩٧٣االشتراطات        :      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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0447935  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد سعيد عبد الحميد عبد ربة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  ٦١٠٥/٤ق  

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٤الفئة 
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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 
 

    0448143  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه امريكيه -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

المعادن النفيسة و كل خليط منها و المنتجات المصنوعة من معادن نفيسة او  - ١٤الفئة 
مطلية بها ، غير الواردة فى فئات اخرى ، المجوهرات و االحجار الكريمة ، ادوات 

قياس الوقت و ادوات قياس الوقت الدقيقة ، المجوهرات، االساور، القالئد، الحلي 
دبابيس بكونها مجوهرات، الخواتم، األقراط، أزرار األكمام، ساعات اليد، المعلقة، ال

قشط الساعات؛ األحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها؛ األعمال 
الفنية المصنوعة من المعادن الثمينة؛ حقائب المجوهرات؛ علب المجوهرات المصنوعة 

ح؛ حلقات المفاتيح؛ ساعات الحائط من معادن نفيسة؛ سالسل تعليق المفاتي
  ) دون غيرهـــــــــــــا١٤الـــــــــــــــــوارده 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 
 

    0449118  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

ساعات منبهة ، اوسمة من معادن نفيسة ، صناديق من معادن نفيسة ، اساور  - ١٤الفئة 
ة ، مشابك ربطات العنق ، قالئد ، ، اقراط ، مجوهرات ، دبابيس زينة ، حلى لالحذي

ساعات الجيب واليد ، حلقات مجزاة من معادن نفيسة للمفاتيح ، حلقات للمفاتيح ، 
سالسل لمفاتيح ، حقات لمفاتيح (مجوهرات) ، صناديق للمجوهرات ، دبابيس ، وجميع 

  ١٤المنتجات الواردة بالفئة 
 

٣٨٤٤٦٤العالمة رقم  العالمة مرتبطةة مع -االشتراطات        :      
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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 
 

    0449653  

 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 - ١ى , كيه وا

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

ساعات منبهة؛ أوسمة من معادن نفيسة؛ صناديق من معادن نفيسة؛ أساور؛  - ١٤الفئة 
أقراط؛ مجوهرات؛ دبابيس زينة؛ حلي لألحذية؛ مشابك ربطات العنق؛ قالئد؛ ساعات 

تيح؛ ؛ حلقات للمفاتيح؛ سالسل للمفاالجيب واليد؛ حلقات مجزأة من معادن نفيسة للمفاتيح
حلقات للمفاتيح (مجوهرات)؛ صناديق للمجوهرات، دبابيس. جميع المنتجات الفئه 

)١٤( 
 

٣٩٤٤٧٢العالمة 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 
 

    0449856  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -SAADالوطنية لتجارة الفضيات والمعادن الثمينة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهره -مصر الجديده  -ش الميرغني  ٩٥

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

المصنوعة من معادن نفيسة أو  المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات - ١٤الفئة 
مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار الكريمة، أدوات قياس 

  ١٤الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة و الحلى وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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

 
 

  مة العال

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449858  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئؤليه محدوده -SAADالوطنية لتجارة الفضيات والمعادن الثمينة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهره -مصر الجديده  -شارع الميرغني  ٩٥

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو  - ١٤الفئة 
مطلية بها، غير الواردة في فئات أخرى، المجوهرات واألحجار الكريمة، أدوات قياس 

  ١٤الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة و الحلى وجميع المنتجات الوارده بالفئه 
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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 
 

    0449873  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  جاكوار الند روفر  ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -ال إف  ٤ ٣ابي رود وايتلي كوفينتري سي في 

 14 : المةــــــات العـــفئ
  

المعادن النفيسة وسبائكها؛ المجوهرات؛ األحجار الكريمة؛ األحجار شبه  - ١٤ة الفئ
الكريمة؛ زمامات (مرابط) أكمام؛ دبابيس ربطات العنق من معادن نفيسة؛ مشابك 

ربطات العنق معادن نفيسة؛ حلى؛ حلي [مجوهرات]؛ حلي من معادن نفيسة؛ حلي 
مجوهرات] لالستخدام الشخصي؛ أدوات مطلية بمعادن نفيسة؛ أدوات للتزيين [حلي أو 

قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة؛ ساعات الجيب واليد؛ سيور لساعات الجيب 
واليد؛ ساعات حائط؛ سالسل للمفاتيح؛ سالسل فضية للمفاتيح؛ سالسل للمفاتيح من 
وعة نمعادن نفيسة أو مطلية بها؛ حلقات للمفاتيح من معادن نفيسة؛ سالسل للمفاتيح مص

من الجلود أو الجلود المدبوغة؛ حلقات وسالسل للمفاتيح؛ حلقات للمفاتيح من معادن 
نفيسة؛ صناديق للمجوهرات؛ دبابيس للزينة؛ حلي [مجوهرات]؛ حلي لحلقات وسالسل 

  ١٤المفاتيح 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 
 

    0451695  

 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 

 14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤الساعات اليد و ساعات الحائط الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
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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 
 

    0451697  

 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 

  14 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤ساعات اليد و ساعات الحائط الواردة بالفئة   - ١٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0450204  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد السيد عبد الفتاح عطا هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيره -مركز واديس النطرون  -قرية الجعار  -ظريق االوائل 

  5 - 1 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١االسمده الزراعيه الواردة بالفئة  - ١الفئة 
  ٥جميع المبيدات الواردة بالفئة  - 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 
 

    0454120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  15 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥جميع منتجات الفئة   - ١٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454133  

 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 

  15 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥جميع منتجات الفئة  - ١٥الفئة 
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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 
 

    0454146  

 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 

  15 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٥جميع منتجات الفئة  - ١٥الفئة 
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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 
 

    0420272  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -عامر محمد عبد الكافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -هيها مركز المنيا 

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦قية بالفئة جريدة ور - ١٦الفئة 
 

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 
 

    0423410  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -SAADالوطنية لتجارة الفضيات والمعادن الثمينة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -ش الميرغني  ٩٥

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

المطبوعات و مواد التعبئة و التغليف ، علب من الورق المقوى أو  - ١٦الفئة 
  ١٦الورق(علب هدايا) وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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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 
 

    0436226  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود قنديل اسماعيل محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -ش طه حسين بملك / اسماعيل قنديل اسماعيل مدينة المنيا  -سور النادي الرياضي  ٧
  المنيا

  16 : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0439046  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئولية محدودة -الطنطاوى لصناعة وتجارة الورق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا اول  -ش ابراهيم مسعد من ش كفر عصام  ٩

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الوارده بالفئة  - ١٦الفئة 
 

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 ددع

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0439466  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة سوريا -شركة مجموعة الشام االصيلة المحدودة المسئولية   

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع الناصرة -مخيم اليرموك  -دمشق  -سوريا 

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

ئق واألغطية واألكياس الورق والورق المقوى؛ المطبوعات؛ ؛ الرقا - ١٦الفئة 
البالستيكية للتعبئة والتغليف؛ نشرات إعالنية، ملفات لألوراق، ختامات تحبير، بطاقات 
من الورق أو الورق المقوى، إعالنات من الورق أو الورق المقوى، ورق بالستيكي ذو 

 مفقاعات للف أو التغليف، رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم المواد، آالت خت
  .١٦للمكاتب بالفئة 

 

االشتراطات        :      تعهد ماك 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 
 

    0440182  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -طارق صالح بسيونى المحالوى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / السيد عبد  -ش عبد الحميد الخولي  -ش المعاهدة  ٦ -اول طنطا  -الغربية 
 اللطيف عبد الهادي

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

المناديل الورقية ، الورق والورق المقوي والمنتجات المصنوعة من هذه  - ١٦الفئة 
وعات ، مواد تجليد الكتب ، الصور المواد ( وغير واردة في فئات أخري ) ، المطب

الفوتوغرافية ، القرطاسية ، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ، 
ومواد الفنانين ، فراشي الدهان أو التلوين ، أآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية( عدا األثاث 

لبالستيكية القرطاسية (غير ) ، مواد التوجيه والتدريس ( عدا األجهزة ) مواد التغليف ا
الواردة في فئات أخري ) حروف الطباعة ، الكليشيهات (الراسمات ) ، شوك وأطباق 

فوم وبالستيك وكرتون ، معالق وسكاكين بالستيك وكافة أدوات المائدة المعدة لالستخدام 
  ١٦مرة واحدة ( وغير واردة فى فئات إخرى ) ، وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
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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 
 

    0442318  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -شريف حسن عبد الخالق وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 شرقيةال -مدينة العاشر من رمضان  A6ش العروبة القطعة رقم  B2المنطقة الصناعية 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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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 
 

    0443908  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مؤسسة حكومية  تأسست وقائمه طبقا لقوانين دولة قطر -وان االميري الدي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدوحه قطر ٩٢٣ب  -ش الكورنيش ص 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

الكتب والكتيبات والخرائط الجغرافيه والتذاكر والمنشورات والصور  - ١٦الفئة 
  االلبوماتالفوتوغرافيه ومواد التغليف 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 
 

    0444914  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -خالد كمال محمد على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الهرم  -الطالبية  -ش سيد الكهربائي  ٨

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 )١٦المطبوعات الواردة بالفئة (-١٦الفئة
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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 
 

    0445101  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطور الكائن  ١٠٠المصنع رقم 
  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان  -الثالثه 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0446206  

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -أحمد محمد محسن حامد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر لشيخ -مركز قلين  -قلين البلد 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال علي حدي و  -ستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه با
في الوضع العادي و باللغتين
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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 
 

    0447859  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -ورثة حسن سليمان حسن محمد (محمد حسن سليمان حسن وشركاة) 
  طهبسي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البساتين , القاهرة - ١٠٩٥قطعه رقم  -ش المصانع  ٦

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

وغير واردة بفئات  ١٦مواد التعبئة والتغليف البالستيكية الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
  اخري

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدة
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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 
 

    0447924  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -سعيد عبد المنعم صالح وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قريه السالم بملك سعيد عبد المنعم صالح مركز بلبيس الشرقيه

  16 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن فور منيرال ووتر كو -االشتراطات        :      التنازل عن بيور نتورال ووتر 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 
 

    0447984  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -ادهم السيد عبد الرحمن احمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -الشيخ ذايد  ٤مج  ١٢دار مصر الحي  ٤

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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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 
 

    0448078  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -محمد سمير صالح الحناوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنوفية مركز اشمون عزبه الغريب مركز اشمون بملك / حسنى حسن مرزوق 
  الخطيب

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦لفئه المطبوعات الوارده با - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448393  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة  -باشون للمنشأت السياحية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديدة  -القطامية هايتس  ٥٦٣فيال 

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى -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 
 

    0448472  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

ية شركة ذات مسئول -المالبس الجاهزة ومستلزماتها والتصدير  جي بي اس دينيم لتجارة
  محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مساكن شيراتون النزهة  -ش خالد بن الوليد  ١٤

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا المناديل الورقية١٦منتجات الفئة-١٦الفئة
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 جريدة 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 

 
  

: لب رقم قدم عنها ط
 

    0448586  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الشركة المصرية السويسرية لمنتجات العنايه بالفم واالسنان والتجميل سيسك 
  مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السرايا. ٥٤االسكندرية ص.ب  -طريق مصطفى كامل الرأس السوداء  ٩٠٦

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦جميع منتجات الفئة رقم-١٦الفئة
 

التنازل عن البيان التجارى -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 
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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 
 

    0448999  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة وفقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سابا باشا باإلسكندرية. –نادي الشاطئ 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

مصنوعة من هذه المواد وغير واردة في الورق والورق المقوى والمنتجات ال - ١٦الفئة 
فئات اخرى , المطبوعات , مواد تجليد الكتب , الصور الفوتوغرافية , القرطاسية , 

مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية , ومواد الفنانين , فراشي الدهان 
 مواد التوجيه والتدريس (أو التلوين , اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث ) , 

عدا األجهزة ) , مواد التغليف البالستيكية ( غير الواردة في فئات اخرى ) , حروف 
  .١٦الطباعة , الكليشيهات (الراسمات)، وجميع المنتجات الواردة في الفئة 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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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 
 

    0449006  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

نقابة مصرية تأسست وقائمة وفقا لقوانين  -نقابة المهندسين الفرعية باالسكندرية 
  جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  درية.سابا باشا باإلسكن –نادي الشاطئ 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - ١٦الفئة 
فئات اخرى , المطبوعات , مواد تجليد الكتب , الصور الفوتوغرافية , القرطاسية , 

لدهان ين , فراشي امواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية , ومواد الفنان
أو التلوين , اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث ) , مواد التوجيه والتدريس ( 
عدا األجهزة ) , مواد التغليف البالستيكية ( غير الواردة في فئات اخرى ) , حروف 

  .١٦الطباعة , الكليشيهات (الراسمات)، وجميع المنتجات الواردة في الفئة 
 

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

    0449221  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطورة الكائن  ١٠٠مصنع رقم ال
  الثالثه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

حروف كال على حدهالتنازل عن ال--االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعه 
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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 
 

    0449251  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد صيني الجنسية -هى غوهوا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ،  بولينجو جاردن،   نايان سانلي ستريت، ييوو،٣، بيلدينج ٥، يونيت ١٨٠١روم 
  ٣٢٢٠٠٠جيجيانغ ، الصين 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

قرطاسية؛ الورق؛ لصاقات [قرطاسية]؛ مغلفات [قرطاسية]؛ أدلة [كتب  - ١٦الفئة 
موجزة]؛ مشابك تستخدم في المكاتب؛ ملفات لألوراق؛ اللوازم المكتبية عدا األثاث؛ 

سلكية للمكاتب؛ ألواح رسم؛ مواد علب [أطقم] كتابة؛ أقالم حبر [لوازم مكتبية]؛ مشابك 
تدريس [عدا األجهزة]؛ أشرطة الصقة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛ أجهزة وآالت 

تجليد الكتب [معدات مكتبية]؛ مواد رسم؛ أكياس [مغلفات وأجربة] من الورق أو 
  ١٦البالستيك للتعبئة؛ منشورات مطبوعة؛ صور؛ دفاتر 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 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0449646  

 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 

  16 : المةــــــعات الـــفئ
  

مؤشرات للكتب؛ مطبوعات؛ منضدة صناديق الحروف؛ مواد رسم؛ مفارش  - ١٦الفئة 
مكاتب؛ حامالت للمستندات؛ أدوات وسم؛ لوازم مدرسية؛ قرطاسية؛ ورق كتابة؛ مناديل 
من الورق للموائد؛ ورق؛ أقالم رصاص؛ صور؛ مساند ألقالم الحبر وأقالم الرصاص؛ 

  )١٦س. جميع المنتجات الفئه (حبر؛ مواد تدري
 

وغيرها ٤٤٩٤٧١العالمة 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 
 

    0449890  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  هشركه مساهمه مصري -شركة البورصة المصرية للسلع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0450420  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
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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 
 

    0450503  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
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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 
 

    0450666  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -ثينك أند ليرن برايفت ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

د الهن –بنجالور –طريق بانرجاتا  –آى بى سى نولدج بارك  –د برج  –الدور الثانى 
٥٦٠٠٢٩  

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

 -المواد التعليمية واالرشاديه -مواد تعليمية مطبوعة  -منشورات تعليمية  - ١٦الفئة 
األبعاد الثية نماذج ث -كتب تعليمية تفاعلية لألطفال  -االدوات المكتبيه واللوازم التعليمية 

ئطيه خرائط حا -المواد االرشاديه والتعليمية والتدريس المطبوعة  -لألغراض التعليمية 
لفة كتب أغ -كتب التمارين  -كتيبات تحتوي على تمارين  -مصورة لألغراض التعليمية 

  )١٦كتب تعليمية بالفئه ( -التمارين 
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 جريدة 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 
 

    0450902  

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/08/18  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة-بن أن بن لقمة ولقمة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -شارع  مصطفى رفعت  ١

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦ة بالفئة جميع المنتجات الوارد - ١٦الفئة 
 

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 ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451092  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ول ا -بملك ورثه الحاج عبدهللا حسانين غريب  -الزقازيق   -بدالسالم الحريرى ش ع
  الشرقيه  -الزقازيق 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0451731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل بإسم طال
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ١٦الفئة 
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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 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0452075  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عباس محمد ابو العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش مسعود من ش الدراسات بملك عباس محمد ابو العال مركز ومدينه المنصورة  ١٢
  الدقهليه

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
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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 
 

    0452625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمه -انفورماشن سيستمز اوديت اند كونترول اسوسياسن انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٦٠١٧٣شاومبورغ الينوي  ٤٠٠ايست جولف روود طريق سويت  ١٧٠٠
  المتحده

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

منشورات مطبوعة، وهي نشرات إخبارية دورية وجرائد متعلقة بالتدقيق  - ١٦الفئة 
 نالداخلي للحسابات، معالجة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أمن الكمبيوتر (األم

السيبراني)، اللوائح واالمتثال لالعمال التجارية والبيانات واألمن والخصوصية، إنترنت 
األشياء، رقابة وادارة تكنولوجيا المعلومات، إدارة المخاطر لالعمال التجارية والبيانات 

واألمن والخصوصية، اجهوة الهواتف المحمولة و تطبيقات الهواتف المحمولة؛ 
كتب عمل وكتب مراجعة الدورات ومواد لالستخدام في  منشورات مطبوعة، وهي

التحضير المتحانات الشهادات في مجاالت التدقيق الداخلي للحسابات، معالجة البيانات، 
خصوصية وحماية البيانات، أمن الكمبيوتر (األمن السيبراني)، اللوائح واالمتثال 

دارة تكنولوجيا المعلومات، لالعمال التجارية والبيانات واألمن والخصوصية، رقابة وا
  إدارة المخاطر لالعمال التجارية والبيانات واألمن والخصوصية.
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 جريدة 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 
 

    0453317  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  )١٦المطبوعات الواردة بالفئة ( - ١٦الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
 
 
 

473 
 

 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 
 

    0453321  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل البإسم ط
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

 16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

474 
 

 جريدة 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 

 
  

: عنها طلب رقم  قدم
 

    0453330  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوى مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

475 
 

 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 
 

    0453335  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندريه -قسم العامريه  -لقاهره الصحراوى مرغم طريق االسكندريه ا ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

476 
 

 جريدة 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 
 

    0453340  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمهشر -اى كوفى مصر للتصنيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعية شمال طريق  -منطقة الصناعات الصغيرة  - ٥٦٤مصنع رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  -القطامية العين السخنة 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

477 
 

 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 
 

    0453348  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -صن اوف افيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجيدة  -القطامية هايتس  - ٥٦٣فيال 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

478 
 

 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 
 

    0453431  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -مصطفي محمد عبد الهادي وشركاة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السكندريهش الشهداء ابو قير المنتزة ا ٤

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

479 
 

 جريدة 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 
 

    0455086  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

الفوط المنزلية لتدريب الحيوانات األليفة تستخدم مرة واحدة، أكياس   - ١٦الفئة 
والترد ضمن فئات ١٦االليفة والواردة بالفئة  بالستيكية للتخلص من فضالت الحيوانات

  اخرى
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة 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 
 

    0456710  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

481 
 

 جريدة 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 
 

    0456713  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

482 
 

 جريدة 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 
 

    0456716  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

483 
 

 جريدة 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 
 

    0456719  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -ق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم طري ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

484 
 

 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 
 

    0456722  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

 ١٦لفئة رقمالمطبوعات الواردة با-١٦الفئة
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0456725  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤يلو الك

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  المطبوعات - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

486 
 

 جريدة 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 
 

    0456728  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

عهاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0456740  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية -شركة النور للبصريات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم العامرية  -طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مرغم  ٢٤الكيلو 

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

488 
 

 جريدة 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 
 

    0456876  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 
 

    0405866  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/01/06  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -عبد الستار محمد عبد الجواد و شريكيه  احمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -قليوب  -ميت نما  -بجوار مدرسه سميره موسى التجريبيه  -ش ترعه الشرقاويه  ١
  االقليوبيه

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧الصرف بالفئه  مواسير مياه الشرب من البولى بروبلين . مواسير - ١٧الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0422318  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -بملك/ كامل عبد المقصود مجاهد  -شارع محمود عبد العظيم  -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد ومنتجات بالستيكية مواد تغليف وحشو وعزل و جميع المنتجات  - ١٧الفئة 
  ١٧الواردة بالفئه 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

491 
 

 جريدة 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 
 

    0438593  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز المنصوره الدقهليه -شها بمك منيره يوسف صادق او الخير 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

اس البالستيك ومبسم الشيشه واالكي ١٧المنتجات البالستيك الوارده بالفئه  - ١٧الفئة 
المصنوعه من البالستيك ولي الشيشه امصنوع من البالستيك وجميع المنتجات الوارده 

 ١٧بالفئه
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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 
 

    0446146  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  همة مصريهشركة مسا -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448116  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة تريس للتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مصر الجديده  -ش جمال نوج  ١٥

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

من  ةالمطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا والمنتجات المصنوع - ١٧الفئة 
هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بالستيكية متشكلة بالبثق لالستعمال في 
التصنيع، مواد تغليف وحشو والمستخدمة فى مستحضرات التجميل والمستحضرات 

  ١٧الطبية . الفئة رقم 
 

على حدى cosmeticsالتنازل عن كوزمتيكس  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0449398  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -عبد المنصف السيد عبد المحسن وشريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

المنطقة الصناعيه بهو  مركز نجع  ٢والمتبقى من قطعه رقم  ٣قطعه رقم  ٥بلوك رقم 
  احمادى قن

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧منتجات البالستيك بجميع انواعها الواردة بالفئة رقم  - ١٧الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0449859  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -وشركائهم  عمر يحيى فؤاد بيومى واحمد عبد الحميد احمد نمر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ش   E25قطعه   ٢الشرقيه مدينه العاشر من رمضان المنطقة الصناعيه الثانيه  ب 
  الخرطوم

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

والبالستيك الخام والبالستيك بجميع خاماته  PVCالحبيبات المصنوعه من  - ١٧الفئة 
  ١٧شبه معالجه وكل انواع البالستيك الواردة بالفئة رقم  ومواد بالستيكيه
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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 
 

    0449867  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدودة -  HERO PLASTهيرو بالست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ات مدينه مدينه نصر ش جمال الدين الشيال مدينه نصر بلوك ١١٥/١٧

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٧الفئة 
 

وغيرها ٤٢٦٨٤٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 
 

    0450657  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -حسام هاني عطا غريب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنيا -تقسيم محمود ابو خليفة ملك / محمد عبد الرحمن عبد الرحيم مدينة ملوي 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

ين والمواسير وقطع المواسير البالستيكية بكافة انواعها البولي بروبل - ١٧الفئة 
  ١٧واشكالها الواردة بالفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451189  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -الدولية للفيبر جالس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

ل فيص -حي فيصل  -الكائن بالصباح تابع مشروع ا ألسواق و الورش  ١١٨محل رقم 
  السويس. -

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧ردة بالفئة منتجات الفايبر جالس و جميع المنتجات الوا - ١٧الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

499 
 

 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 
 

    0451280  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -باسم محمد محمود احمد مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الدقهليه --ميت السودان مركز دكرنس 

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

المواسير البالستيك بكافة انواعها و قطع المواسير و منتجات البولي   - ١٧الفئة 
  ١٧بروبلين الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451450  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى   -اسماعيل  محمد احمد على محمد ابو

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المخيم الدائم  -مدينه نصر   -برج المعمورة  ٦

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٧الفئة 
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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 
 

    0452455  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد رضوان محمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربية -المحلة ثان  -بجوار كوبري الرباط  -عزبة حمد 

 17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧اعها بالفئة المواسير البالستيك و قطع المواسير بجميع انو  - ١٧الفئة 
 

كال على حده  BRZاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف  بي ار زد     
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 جريدة 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 
 

    0452730  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -شارع جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر  ٧

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
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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 
 

    0454719  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -ني سامى عدلى تعلب روما

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر  ٧

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧المنتجات الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
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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 
 

    0455927  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  17 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٧الفئة 
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 جريدة 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 

 
  

: دم عنها طلب رقم ق
 

    0430625  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -حسين عبد المجيد سيد احمد عبد المجيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اسكندريه -صالح ذهني كامب شيراز قسم شرقي  ٣٥

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الجلديه الوارد بالفئه  - ١٨ئة الف
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

506 
 

 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 
 

    0440140  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  لجنسيةمصري ا -فرد  -عالء رومانى خميس الفار سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -ش احمد النجدلى من االعالم محرم بك  ٧
  
  

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

شنط جلد ومحافظ واحذيه جلد والجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة  - ١٨الفئة 
جميع المنتجات والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى و

  ١٨الوارده 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 
 

    0440379  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة  -ام بى سى أى بى ( منطقة حرة ذ م م ) 
  ةطبقا لقوانين االمارات العربية المتحد

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة -دبى  -الطابق الخامس  -( ام بى سى )  mbsمبنى 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٨الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

508 
 

 جريدة 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 
 

    0444909  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة  ٦مركز صناعات الجلود المتطورة الكائن  ١٠٠المصنع رقم /
  الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -الصناعية الثالثة 

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

 )١٨المنتجات الواردة بالفئة رقم (-١٨الفئة
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0448148  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكيه -وايت ال ال سي  -اوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

جلود مدغوبة و تقليد جلود المدغوبة و منتجات مصنوعة من هذة المواد غير  - ١٨الفئة 
و مدبوغة ، صناديق و حقائب سفرية الواردة فى فئات اخرى ، جلود حيوانات خام ا

مظالت و شماسى و عصى ، سياط و اطقم و سروج حقائب اليد وحقائب الحمل 
والجزادين وقضبان التعشيق وحقائب مستحضرات تجميل فارغة وأكياس تسوق التي 
يمكن إعادة استخدامها ومحافظ النقود وحقائب الظهر وحقائب الخصر ذات األشكال 

ب الجلدية وحقائب المستندات والملفات وحقائب للسفر وصناديق الثياب المبتكرة؛ الحقائ
وحقائب االمتعة وحقائب حمل لجميع األغراض والشماسي والمظالت وحقائب الكتب 

المدرسية وحقائب الكتب المدرسية والحقائب المحمولة على الظهر وعلب المكياج 
ات المفاتيح ومحافظ بطاقات المباعة فارغة وعلب أدوات الزينة غير المجهزة وحافظ

االئتمان وحافظات بطاقات األعمال وحافظات الوثائق على شكل حقائب والحقائب 
للصاالت الرياضية وحقائب الشاطئ، الحقائب الرياضية؛ مالبس للحيوانات األليفة 

  ) دون غيرهـــــــــــــا١٨الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
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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 

 
  

: نها طلب رقم قدم ع
 

    0448151  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكيه -اوف وايت ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

جلود مدغوبة و تقليد جلود المدغوبة و منتجات مصنوعة من هذة المواد غير  - ١٨الفئة 
الواردة فى فئات اخرى ، جلود حيوانات خام او مدبوغة ، صناديق و حقائب سفرية 

مظالت و شماسى و عصى ، سياط و اطقم و سروج حقائب اليد وحقائب الحمل 
ستحضرات تجميل فارغة وأكياس تسوق التي والجزادين وقضبان التعشيق وحقائب م

يمكن إعادة استخدامها ومحافظ النقود وحقائب الظهر وحقائب الخصر ذات األشكال 
المبتكرة؛ الحقائب الجلدية وحقائب المستندات والملفات وحقائب للسفر وصناديق الثياب 

لكتب وحقائب االمتعة وحقائب حمل لجميع األغراض والشماسي والمظالت وحقائب ا
المدرسية وحقائب الكتب المدرسية والحقائب المحمولة على الظهر وعلب المكياج 

المباعة فارغة وعلب أدوات الزينة غير المجهزة وحافظات المفاتيح ومحافظ بطاقات 
االئتمان وحافظات بطاقات األعمال وحافظات الوثائق على شكل حقائب والحقائب 

لحقائب الرياضية؛ مالبس للحيوانات األليفة للصاالت الرياضية وحقائب الشاطئ، ا
  ) دون غيرهـــــــــــــا١٨الـــــــــــــــــوارده بالفئة (
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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 
 

    0449222  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  يطةشركة توصية بس -ماهر محمود السعود وشريكيه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطورة الكائن  ١٠٠المصنع رقم 
  الثالثه مدينه العاشر من رمضان الشرقيه

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -لعالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك ا
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 
 

    0449600  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظةالقاهرة -مدينة نصر  -ل الدين عفيفى احمد فخرى شارع  جما ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ١٨الفئة 
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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 
 

    0449654  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  دىبايتيدانس ال تى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

حقائب ؛ حقائب للرياضة؛ صناديق جلدية أو من ألواح جلدية؛ محافظ  - ١٨الفئة 
مشبكة من سالسل؛ مالبس للحيوانات األليفة؛ حقائب يد؛ أكياس  للبطاقات؛ جزادين

مشبكة للتسوق؛ حقائب سفرية؛ مظالت؛ عصي للمشي؛ سلع جلدية غير مشغولة أو شبه 
مشغولة وبخاصة جزادين جلدية، أقمشة جلدية، حقائب جلدية، محافظ جلدية؛ محافظ 

  )١٨ع المنتجات الفئه (نقود جلدية ومحافظ جلدية؛ ُعدد للحيوانات األليفة. جمي
 

وغيرها ٤٤٩٤٨٥العالمة 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 
 

    0450421  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الوارده بالفئه  - ١٨الفئة 
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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 
 

    0452186  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -عدلي تعلب روماني سامي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر  ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٨الفئة 
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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 
 

    0452718  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الوارد بالفئة  - ١٨الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452731  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد   -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨د بالفئة رقم المنتجات الوار - ١٨الفئة 
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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 
 

    0453005  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد  مصرى الجنسية --خالد عطية عبد المنعم ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ملك/ وحيد محمد فتحي السيد -خلف المبره  -ش الخشاب ٢١-ثان الزقازيق  -الشرقية 

 18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨الشنط و االحذية المصنوعة من الجلود و جميع منتجات بالفئة   - ١٨الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0453440  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -دلى تعلب رومانى سامي ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة 
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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 
 

    0453626  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة 
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 جريدة 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
 

    0454638  

 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

 18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨ات الوارده بالفئه المنتج - ١٨الفئة 
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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 
 

    0454642  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هرةمحافظة القا -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الوارده بالفئه   - ١٨الفئة 
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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 
 

    0455087  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  اشركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفاد -انك   -امازون تكنولوجيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

ألجمة، ناقالت الحيوانات، حبل مقود للحيوانات، اطواق للحيوانات، مالبس  - ١٨الفئة 
  ١٨فة على شكل فيونكة بالفئه للحيوانات االليفة، ربطات شعر للحيوانات األلي

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0455929  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/10  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٨الفئة 
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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 
 

    0456760  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18 : المةــــــات العـــفئ
  

حقائب [اكياس وأجربة] جلدية للتعبئة، حقائب ظهر، حقائب يد، حقائب  - ١٨الفئة 
سفرية، محافظ جيب، مظالت، تجهيزات حديدية الطقم الحيوانات، جلود مصنعة او 

شبه مصنعة، حقائب مدرسية، حقائب المخيمات، محافظ جلدية مسطحة للوثائق 
طاقات العمل، اغطية جلدية واالوراق، اكياس تسوق، حامالت أطفال، حامالت ب

لالثاث، سيور للزالجات، عصي تسلق الجبال، اطواق للحيوانات، مالبس للحيوانت 
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ١٨االليفة، رسن جلد وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0434213  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/01  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصريه -الشركة المصرية للصناعة وتنمية المبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول طريق شق الثعبان  -المنطقة الصناعية  - ٩٧٦٨رقم -حوش تشوين - A/19قطعة 
  محافظة القاهره -المعادي  -

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ١٩الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448217  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة خاصة مؤلفة وقائمة وفقا لقوانين دولة جنوب افريقيا -تيرافورس سي سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كيب تاون , ويسترن كيب بروفينس ,  ٨٠٠١ت افينيو , اورانجيزيخت ,هوجوينو ٤
  جنوب افريقيا

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

مواد بناء انشاء غير معدنية , مواسير صلبة غير معنية (للبناء) جدران  - ١٩الفئة 
 استنادية خرسانية , تراكيب اسناد ارضية غير معدنية , حجارة وطوب اسناد للجسور

  ١٩بالفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448223  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كتوبرمدينة السادس من ا -/ب المنطقة الصناعية الرابعة  ٣/ /١قطعة رقم

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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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 
 

    0448226  

 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

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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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 
 

    0448235  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0448236  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة سكيب للكيماويات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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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 
 

    0450433  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -احمد محمد محمد عبد الغفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

حمد ملك / ا -ضامين بجوار حلوي نعيم الزينري كفر البطيخ الل -مركز كفر البطيخ 
  عماد الدين على أسماعيل دمياط

  19 : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩االلواح الخشبية و جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص عى 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 
 

    0453604  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه شخص واحد محدوده المسئوليه -شركة اصول لالسكان والتعمير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19 : مةالــــــات العـــفئ
  

أعمدة لإلعالنات [غير معدنية] ، منارات غير معدنية وغير مضيئة ، هياكل  - ١٩الفئة 
غير معدنية للبناء، زجاج المباني، مواد غير معدنية للبناء ، ألواح غير معدنية للبناء ، 
ورق للبناء ، حجر للبناء ،خشب للبناء مباني غير معدنية ،مباني متنقلة غير معدنية ، 

ياكل جذعية من الحجر أو الخرسانة أو الرخام، أكواخ غير معدنية، أكواخ واسعة، ه
أرضيات خشبية مزخرفة ،أرضيات غير معدنية ،أبواب غير معدنية قابلة للطي، هياكل 

غير معدنية للبيوت الزجاجية ، زجاج عازل [للمباني]، حجارة رصف مضيئة، بيوت 
ية غير معدنية، أعمدة، منازل جاهزة للتركيب زجاجية متنقلة غير معدنية، نصب تذكار

[أدوات للتركيب الذاتي]، أسقف غير معدنية تتضمن خاليا شمسية ، زجاج سالمة، 
  ١٩ساللم غير معدنية، أشغال من حجارة البناء، أرضيات مبلطة غير معدنية بالفئة 

 

بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      
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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 
 

    0454491  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فوسروك سبالي م م ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

اإلمارات  -، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي  ١٧٩٣١، صندوق بريد  ١٤٣٢٨ال بي 
  العربية المتحدة

 19 : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات التجصيص؛ مركبات التجصيص؛ مواد التجصيص؛ إسمنت مائع؛  - ١٩الفئة 
  ١٩اإلسمنت؛ الحصي؛ المالط؛ مواد بناء غير معدنية 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 
 

    0438200  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/17  

 :التسجيل بإسم طال
 

  مصرى الجنسية -فرد  -أحمد رجب محمد أحمد الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

كفر  -مركز بيال  -بملك/ فؤاد محمد عبد الدايم  -الطريق العمومي  -كفر الجرايدة 
  الشيخ

 20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
 

٣٣٠٣٣٧ت        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطا
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 جريدة 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 
 

    0439064  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٠الفئة 
 



ة التجارة الداخليةجهاز تنمي  
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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 
 

    0443820  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسية -فرد   -بد العليم عبد العظيم عفيفى اشرف ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -الزقازيق أول  -الحسينية  -ش الشهيد العوضي 

 20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0449120  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

فرشات هوائية؛ ُحصر لتغيير حفاضات األطفال؛ ستائر من الخيزران؛  - ٢٠الفئة 
فراش نوم؛ صناديق من الخشب أو البالستيك؛ فرشات للتخييم؛ مشابك بالستيكية 

 ةلألكياس المختومة؛ زخارف من البالستيك للمواد الغذائية؛ أثاث؛ لوازم غير معدني
لألثاث؛ صواري أعالم، غير معدنية محمولة باليد؛ أساور غير معدنية لتحديد الهوية؛ 

لوحات لتعليق المفاتيح؛ صناديق للرسائل غير معدنية وغير مبنية بالطوب أو الحجارة؛ 
  )..٢٠مرايا؛ إطارات صور؛ وسائد.(جميع منتجات فئه 

 

٣٨٤٤٦٧مة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العال
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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 
 

    0449612  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0449647  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

فرشات هوائية؛ ُحصر لتغيير حفاضات األطفال؛ ستائر من الخيزران؛  - ٢٠الفئة 
فراش نوم؛ صناديق من الخشب أو البالستيك؛ فرشات للتخييم؛ مشابك بالستيكية 

تومة؛ زخارف من البالستيك للمواد الغذائية؛ أثاث؛ لوازم غير معدنية لألكياس المخ
لألثاث؛ صواري أعالم، غير معدنية محمولة باليد؛ أساور غير معدنية لتحديد الهوية؛ 

لوحات لتعليق المفاتيح؛ صناديق للرسائل غير معدنية وغير مبنية بالطوب أو الحجارة؛ 
  ٢٠نتجات الواردة بالفئه رقم مرايا؛ إطارات صور؛ وسائد. جميع الم
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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 
 

    0449806  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة االسفنج المصرية ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٨٩اكتوبر المنطقة الصناعية االولى قطعة  ٦

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
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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 
 

    0451162  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  ١٥شقة  -ر الثالث ش السودان الدو٣٠٤

 20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0451732  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  توصية بسيطة شركة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452053  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454427  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــعات الـــفئ
  

 ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه-٢٠الفئة
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 جريدة 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 
 

    0454806  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم (  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454929  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٠جميع منتجات الفئة-٢٠الفئة
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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 
 

    0455088  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

بيوت للحيوانات المنزلية األليفة، صناديق للحيوانات األليفة، مخدات  - ٢٠الفئة 
  ٢٠للحيوانات األليفة، أثاث للحيوانات األليفة و الوارده بالفئه 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه
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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 
 

    0457723  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0444896  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية حدودة -نماء لالستثمار الصناعي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة  -أبو حمص -قرية الدراوية 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢١سلك مواعين الوارد بالفئة ( - ٢١ة الفئ
 

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 ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445403  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

  جنسيةفرد مصرى ال -عبد هللا عالء البدراوى محمد كريمه 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط –مركز الزرقا  –ملك عالء البدراوى محمد كريمه  –ميت الخولى عبدهللا 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

أدوات وأوانى واوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ ، أمشاط وأسفنج ،  - ٢١الفئة 
د صنع الفراشي ، أدوات التنظيف ، سلك فراشي ( عدا فراشي التلوين أو الدهان ) ، موا

جلي ، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول ( خالف الزجاج المستعمل في المباني ) 
، أوانى زجاجية وأوانى خزف صيني و أواني خزفية ( غير واردة في فئات أخري ) 

  ٢١وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
 

مة باستخدمها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0445554  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد   -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

عيه الثالثه بمجمع شركة مركز أ شرق المنطقه الصنا٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان -صناعة الجلود المتطوره 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

االدوات واالوعيه المنزليه او الخاصه بالمطبخ جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
٢١  
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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 
 

    0447911  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد حمدى عبد المجيد برغوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

البحر االحمر الغردقه الجبل الشمالى الجديد متفرع من ش المدارس بملك محمد متولى 
  متولى

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ادوات النظافه الواردة بالفئة رقم  - ٢١ة الفئ
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 جريدة 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 
 

    0448097  

 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 -

 21 : المةــــــات العـــفئ
  

حاويات لالستخدام المنزلي أو المطبخ ، أواني المطبخ ، والشوايات [أواني  - ٢١الفئة 
السكاكين ، والشوك الطبخ] ، وعيدان الطعام (اعواد االكل)، وأدوات المائدة ، (بخالف 

والمالعق) ، واألباريق ، وأكواب الورق أو البالستيك ، وصناديق الغداء ، واألكواب 
[أوعية] ، والسيراميك لألغراض المنزلية ، واألعمال فن البورسلين والسيراميك 

والخزف والطين أو الزجاج ، أوعية الشرب ، أكواب البيرة ، زجاجات الشرب 
روبات الكحولية ، المزهريات ، أواني مستحضرات التجميل للرياضة ، أطقم المش

والحاويات المعزولة حرارياً لألغذية ودالء الثلج والكريستال [األواني الزجاجية] بالفئة 
٢١ 
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 جريدة 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 
 

    0448099  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة صينيه محدودة المسئولية -جزو جاربو انترناشونال تريدنج كو . لتدجوان

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مقاطعة جوانجدونج  -جوانجزو  -بانيو  -داشي  -بانجبين رود  ٢٨٢رقم  - ٧٠١غرفة 
  الصين -

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

، أواني المطبخ ، والشوايات [أواني حاويات لالستخدام المنزلي أو المطبخ  - ٢١الفئة 
الطبخ] ، وعيدان الطعام (اعواد االكل)، وأدوات المائدة ، (بخالف السكاكين ، والشوك 

والمالعق) ، واألباريق ، وأكواب الورق أو البالستيك ، وصناديق الغداء ، واألكواب 
لسيراميك [أوعية] ، والسيراميك لألغراض المنزلية ، واألعمال فن البورسلين وا

والخزف والطين أو الزجاج ، أوعية الشرب ، أكواب البيرة ، زجاجات الشرب 
للرياضة ، أطقم المشروبات الكحولية ، المزهريات ، أواني مستحضرات التجميل 
والحاويات المعزولة حرارياً لألغذية ودالء الثلج والكريستال [األواني الزجاجية] 

  ٢١بالفئه
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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 

 
  

: م عنها طلب رقم قد
 

    0448145  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكيه -وايت ال ال سي  -اوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : مةالــــــات العـــفئ
  

أدوات وأوعية الستخدامات المطبخ والمنزل؛ واألمشاط واإلسفنج؛ الفراشي  - ٢١الفئة 
(عدا فراشي التلوين أو الدهان)؛ ومواد صناعة الفراشي؛ واألدوات ألغراض التنظيف؛ 

سلك جلي؛ والزجاج غير المشغول أو شبه المشغول (باستثناء الزجاج المستخدم في 
الزجاجية، اواني البورسلين واالواني الخزفية غير الواردة في اصناف  البناء)؛ واألواني

أخرى. ادوات الخبز؛ صواني تقديم الضيافة؛ قدور الكعك؛ حماالت الكعك؛ مجموعات 
األوعية الصغيرة؛ عصارات الحمضيات؛ مالعق التقديم ، تحديدا: ، قطاعات الكعك 

تحديدا: ، المقالي، المقالي،  المحلى؛ صواني خبز الكعك المحلى؛ اواني الطهي،
والقدور، المبخرات، والمقالي؛ أواني الموائد؛ ااالطباق؛ الصحون المجوفة؛ الموزعات 
للصابون السائل؛ أواني الشرب؛ فناجين الشرب؛ أكواب الشرب؛ األكواب والصحون؛ 

، ةصيادات البيض؛ هراسات الثوم؛ المباشر لغايات االستخدام المنزلي؛ االواني منزلي
تحديدا: ، ملقط المطبخ، المالعق، المصافي، أدوات التقليب، شوك الطبخ، شوك التقديم، 

مالعق طبخ، مالعق سكب الطعام، قطع الخشب لحفظ السكاكين، خفاقات البيض، 
المباشر، أدوات الخلط غير الكهربائية، مالعق السكب الكبيرة، المناخل، مناخل، 

رقاقات العجين؛ صواني الوجبات؛ موزعات المصافي، مغارف، ألواح التقطيع و
المناديل لالستخدام المنزلي؛ موزعات المناشف الورقية لالستخدام المنزلي؛ القناني؛ 

مطاحن الملح والفلفل؛ مرّشات الملح والفلفل ؛ صحون التقديم؛ أطباق التقديم؛ صواني 
يق التوابل؛ أبارالتقديم؛ وحماالت الصابون؛ حماالت الصابون على شكل أطباق؛ رفوف 

الشاي؛ الصواني لالستخدامات المنزلية، غير المعدنية؛ المزهريات؛ شمعدانات حمل 
الشمع؛ قفازات األفران؛ إكسسوارات مطبخ، تحديدا: حماالت الفناجين؛ وفتاحات 

القناني؛ زجاجات العطور التي تباع فارغة؛ صندوق حبوب لالستخدام الشخصي؛ 
لمياه المباعة فارغة؛ وفراشي األسنان؛ فراشي للشعر؛ وحلقات المناديل؛ قناني ا

األمشاط؛ أعمال فنية من الزجاج، البورسالن، طين ناضج، أو السيراميك؛ مماسح 
أرجل بالستيكية؛ مماسح أرجل من البولي فينيل؛ قصبة (مصاصة)للشرب؛ العبوات 
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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

هزة المعدة ألدوات التجميل على شكل فراشي مكياج وعصي وضع المكياج ؛ اج
كهربائية إلزالة المكياج؛ تجهيزات إزالة الماكياج غير الكهربائية؛ أدوات وضع 

مستحضرات التجميل؛ أدوات وضع للماكياج؛ حقائب مستحضرات التجميل المجهزة؛ 
حقائب مواد الزينة، تحديدا: ، حقائب مستحضرات الزينة المجهزة؛ علب مساحيق 

السفنجية للماكياج؛ القطع اإلسفنجية التجميل، العلب المباعة فارغة؛ القطع ا
لمستحضرات التجميل؛ فراشي مستحضرات التجميل؛ فراشي التقشير؛ موزعات 

معقمات اليد؛ العلب لمطهرات اليد؛ المبخرات العطرية، عد أعواد البخور، الكهربائية 
  ) دون غيرهـــــــــــــا٢١وغير الكهربائية. الـــــــــــــــــوارده 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 
 

    0448587  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

 :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الشركة المصرية السويسرية سيسك لمنتجات العنايه بالفم واالسنان والتجميل 
  مساهمة

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السرايا. ٥٤االسكندرية ص.ب  -داء طريق مصطفى كامل الرأس السو ٩٠٦

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢١جميع منتجات الفئة-٢١الفئة
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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 
 

    0449124  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :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 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

أواني مطبخ؛ أواني زجاجية؛ أواني طهو؛ خزفيات لألغراض المنزلية؛  - ٢١الفئة 
نان؛ أدوات تجميل؛ أقفاص أمشاط؛ أقداح؛ أطقم شاي؛ أواني تواليت؛ فراشي أس

للحيوانات المنزلية؛ فراشي؛ تحف فنية من الخزف الصيني، أو الفخار أو الزجاج 
  ٢١.جميع المنتجان 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 
 

    0449655  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/03  

 :التسجيل إسم طالب
  

  تى دىبايتيدانس ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

أواني مطبخ؛ أواني زجاجية؛ أواني طهو؛ خزفيات لألغراض المنزلية؛  - ٢١الفئة 
؛ أطقم شاي؛ أواني تواليت؛ فراشي أسنان؛ أدوات تجميل؛ أقفاص أمشاط؛ أقداح

للحيوانات المنزلية؛ فراشي؛ تحف فنية من الخزف الصيني، أو الفخار أو الزجاج جميع 
  )٢١المنتجات الواردة بالفئه رقم (
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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 
 

    0449877  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة امريكيه -وايت ال ال سي  -اوف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 21 : المةــــــات العـــفئ
  

مشاط واإلسفنج؛ الفراشي أواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطابخ؛ األ - ٢١الفئة 
(عدا فراشي التلوين أو الدهان)؛ مواد صناعة الفراشي؛ واألدوات ألغراض التنظيف؛ 

سلك الجلي؛ الزجاج غير المشغول أو شبه المشغول (باستثناء الزجاج المستخدم في 
البناء)؛ األواني الزجاجية واواني البورسلين واالواني الخزفية غير الواردة في اصناف 

خرى؛ ادوات الخبز؛ صواني تقديم الضيافة؛ قدور الكعك؛ حماالت الكعك؛ مجموعات أ
األوعية الصغيرة؛ عصارات الحمضيات؛ مالعق الضيافة، تحديدا، قطاعات الكعك 

المحلى؛ صواني خبز الكعك المحلى؛ اواني الطهي، تحديدا، المقالي والمقالي، والقدور، 
ئد؛ األلواح؛ الصحون المجوفة؛ الموزعات للصابون والمبخرات ، والمقالي؛ أواني الموا

السائل؛ أواني الشرب؛ فناجين الشرب؛ أكواب الشرب؛ األكواب والصحون؛ صيادات 
البيض؛ هراسات الثوم؛ المباشر لغايات االستخدام المنزلي؛ االواني منزلية، تحديدا، 

، وشوك التقديم مالقط المطبخ ،والمالعق والمصافي وأدوات التقليب، وشوك الطبخ 
،ومالعق الطبخ ،ومالعق سكب الطعام ،وقطع الخشب لحفظ السكاكين، وخفاقات 

البيض ،والمباشر، وأدوات الخلط غير الكهربائية ،ومالعق السكب الكبيرة والمناخل 
ومناخل التصفية والمصافي والمغارف وألواح التقطيع ومرقاقات العجين؛ صواني 

الستخدام المنزلى؛ موزعات المناشف الورقية لالستخدام الوجبات؛ موزعات المناديل ل
المنزلى ؛ اباريق؛ مطاحن الملح والفلفل؛ مرشات الملح والفلفل؛ صحون التقديم؛ أطباق 
التقديم؛ صواني التقديم؛ حماالت الصابون؛ حماالت الصابون على شكل أطباق؛ رفوف 

ة، غير المعدنية؛ المزهريات؛ التوابل؛ أباريق الشاي؛ الصواني لالستخدامات المنزلي
شمعدانات حمل الشمع؛ قفازات األفران؛ إكسسوارات المطبخ، تحديدا، حماالت 
الفناجين؛ فتاحات القناني؛ زجاجات العطور التي تباع فارغة؛ صندوق حبوب 

لالستخدام الشخصي؛ قناني المياه المباعة فارغة؛ فراشي األسنان؛ فراشي للشعر؛ 
ية من الزجاج أو من البورسالن أو طين ناضج ، أو السيراميك؛ األمشاط؛ أعمال فن
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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

مماسح أرجل بالستيكية؛ مماسح أرجل من البولي فينيل؛ قصبة (مصاصة) للشرب؛ 
العبوات المعدة ألدوات التجميل على شكل فراشي مكياج وأدوات لوضع المكياج؛ 

الكهربائية؛ أدوات وضع اجهزة كهربائية إلزالة المكياج؛ تجهيزات إزالة الماكياج غير 
مستحضرات التجميل؛ أدوات وضع للماكياج؛ حقائب مستحضرات التجميل المجهزة؛ 

حقائب مواد الزينة، تحديدا، حقائب مستحضرات الزينة المجهزة؛ علب مساحيق 
التجميل والعلب المباعة فارغة؛ القطع االسفنجية للماكياج؛ القطع اإلسفنجية 

ي مستحضرات التجميل؛ فراشي التقشير؛ المبخرات لمستحضرات التجميل؛ فراش
  ٢١العطرية، عدا عن أعواد البخور، الكهربائية وغير الكهربائية. بالفئة 
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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 
 

    0450383  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  سيطهشركة توصيه ب -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0450422  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢١الفئة 
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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
 

    0451298  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة رقم  - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0451733  

 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 

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢١الفئة 
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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 
 

    0451825  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0452316  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة وريتكس ايجيبت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مصر الجديدة  -شارع حسين زهدي أرض الجولف  ٨بالعقار رقم  ٢الشقة رقم 
  القاهرة

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       
وغيرها ١١٩٠٣٢مع العالمة رقم 
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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 
 

    0454553  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ٢١الفئة 
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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 
 

    0454807  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم (  - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0455089  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/30  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  واليات المتحدة االمريكيةال -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

أقفاص للحيوانات، أدوات العناية بالحيوانات األليفة وبالتحديد االمشاط  - ٢١الفئة 
والفراشي، حاويات تخزين منزلية ألكل الحيوانات األليفة، أوعية الطعام للحيوانات 

لة فضالت الحيوانات األليفة، معجون االليفة، أطباق للحيوانات األليفة، مجارف إلزا
 ٢١أسنان للحيوانات بالفئة

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456761  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

وارير الشرب، خزفيات لغايات منزلية، اطقم شاي [أواني اواني مطبخ، ق - ٢١الفئة 
مائدة]، اواني تواليت، امشاط شعر ذات اسنان كبيرة، فراشي اسنان، فرش التجميل، 

اوعية معزولة حرارياً لالطعمة، ادوات مائدة [بخالف السكاكين والشوك والمالعق]، 
جاجية مطلية، اواني خزف اطقم اوعية الطهي، كؤوس، قواعد لسكاكين المائدة، اواني ز

صيني، تحف فنية من الخزف الصيني أو السيراميك أو الخزف أو الفخار أو الزجاج، 
كؤوس شرب، مطاحن يدوية للقهوة، قضبان وحلقات لتعليق المناشف، صناديق نفايات، 

فراشي اظافر، فراشي اسنان كهربائية، رؤوس فرش األسنان الكهربائية، خيوط 
ئران، قفازات الفرن، اللوف، اقفاص طيور، اجهزة كهربائية لجذب لالسنان، مصائد ف

وقتل الحشرات، أجهزة تبخير موصلة بالكهرباء لطرد البعوض، اطباق عميقة، اطباق 
  وال ترد ضمن فئات اخرى. ٢١وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0456877  

 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 

 21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١ جميع منتجات الفئة رقم - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0457716  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0453347  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -صن اوف افيش 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجيدة  -القطامية هايتس  - ٥٦٣فيال 

  22 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٢الفئة 
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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 
 

    0437624  

 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

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٣الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج الواردة بالفئة  - ٢٣الفئة 
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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 
 

    0449601  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣بالفئه  جميع المنتجات الواردة - ٢٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

578 
 

 جريدة 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 
 

    0452732  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٣الفئة 
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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 
 

    0453441  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرةش جمال ا ٧

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٣الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة 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 
 

    0454643  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  امنشركة تض -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  23 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٣المنتجات الوارده بالفئه   - ٢٣الفئة 
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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 
 

    0229507  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2009/03/30  

 :التسجيل لبإسم طا
 

  شركة محدودة المسئولية  -سانريو كمبانى , ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كو , طوكيو  -أوساكى , شيناجاوا  ١-٦-١

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

المنسوجات و المنتجات النسيجيه و األقمشة الصناعية غير الواردة فى  - ٢٤الفئة 
، المناديل ، المناديل الورقية ، أغطية لألسره و المناضد ، الرايات ، الفئات اآلخرى 

بياضات حمام ، بياضات االسرة ، مفارش األسرة ، بطانيات األسرة ، الستائر النسيجيه 
، االنسجه ، أغطية األثاث النسيجيه ، االغطية البالستيكيه لألثاث ، أغطية للوسائد 

الحيوانات المقلدة ، المناشف ، األعالم ، قفازات  ستائر األبواب ، منسوجات من جلود
التواليت ، بياضات لالستخدامات المنزليه بطاقات ( من القماش ) ، مناديل ورقية 

قطنيات ، أغطية أسرة ( كمفروشات لألسرة ) ، أقمشة لإلستخدام فى صناعة منسوجات 
قنب الصناعية ، ، مناشف الوجه المصنوعه من النسيج ، فريز ( قماش ) ، خيوط ال

أقمشة للمناضد ( غير ورقيه ) ، مخمل ( قطيفة ) لباد ، األقمشة الصوفيه ، مناديل من 
النسيج إلزاله المكياج ( أغطية منسوجة لصناديق المناديل الورقية ) ، أغطية قماشية 

لمقابض األبواب ، أغطية قماشية لزجاجات الحيوانات األليفه ، بطاقات األسماء ، 
دون  ٢٤منسوجة ، جرابات من النسيج أو من الحرير للحلى ، و جميعها بالفئة بطاقات 

  غيرها من الفئات اآلخرى .
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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 
 

    0439760  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/01  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مساهمة مصريهشركة  -جيمزا للصناعات النسيجية والمفروشات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  البحيرة -كفر الدوار  -بزمام شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع  ٣١/٣

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المفروشات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
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583 
 

 جريدة 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 
 

    0447720  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -انطوان رفعت نقلة عطا هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شبرا  -ابراهيم بك  -اكتوبر  ٦مدينة  -الدور االرضي  -ش محمد محمود القفاص  ١٦
  الخيمة ملك / رفعت نقله عطا هللا

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٤المنتجات الوارده بالفئه-٢٤الفئة
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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 
 

    0447735  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -انطوان رفعت نقلة عطا هللا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

شبرا  -ابراهيم بك  -اكتوبر  ٦مدينة  -الدور االرضي  -ش محمد محمود القفاص  ١٦
  الخيمة ملك / رفعت نقله عطا هللا

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0449602  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -تعلب  رومانى سامي عدلي

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0450059  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئوليه محدوده - GORILLA TRADINGجوريال للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بمشروع شركه المعادي لالستثمار  Lنموذج  ١عقار رقم  ٤الدور رقم  ٤٢الوحده رقم 
  لدطلريق المعادي ا -والتنميه ش م م  منطقه المعادي الجديده 

  حي البساتين -ائري 
  24 : المةــــــات العـــفئ

  

  ٢٤جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0450384  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصيه بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0450423  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل طالب إسم
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0451734  

 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 

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الواردة بالفئه  جميع - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0451827  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

 24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0452733  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0453442  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0453635  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع منتجات الفئة رقم  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0454554  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٤يع المنتجات الواردة بالفئة (جم  - ٢٤الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

595 
 

 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 
 

    0454723  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤المنتجات الوارد بالفئة  - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0456878  

 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 

 24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع منتجات الفئة  - ٢٤الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0457717  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/10/26  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -رجب وشركاه  تامر

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٤جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٤الفئة 
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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 
 

    0356169  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/08/29  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تايوانية محدودة -كيتو ( تايالند ) كومبانى ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تايالند . - ١٠١٥٠بانكوك  -بانجهونثين  -. يانجهونثين  تشايتاالى رود سامندام ١٩٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

احذية ، احذية رياضية ، صنادل ، سنكيرز األحذية الكاجوال ، أخفاف ،  - ٢٥ئة الف
شباشب ، احذية لألطفال احذية الشاطى ، األحذية ذات رقبة (بوت ) احذية كرة القدم ، 

  ٢٥األحذية المطاطية.الواردة بالفئة رقم 
 

١١٠٢٨٨االشتراطات        :      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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0423654  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/12  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -محمد مجدي مصطفي محمود عبد الرحمن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  برج أ عمارات العمار بالزا ش حافظ رمضان مدينة نصر القاهرة ١٨شقة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

600 
 

 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 
 

    0425768  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -اب محمد حجاب علي محمد حج

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -جزيرة الدهب الجيزة  -ش عبد المنعم رياض  ٤٠

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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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 
 

    0425908  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -محمد عطيه محمد عبد الحق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دقهليه -مركز طلخا   -ش ابو بكر الصديق 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
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 جريدة 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 

 
  

: ب رقم قدم عنها طل
 

    0432870  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/18  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه مساهمه مصرية -شيبا لالستيراد والتصدير والتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه الصناعات الصغبره الورش (بالمنطقه  ٧٥٤المصنع المقام علي القطعه رقم 
  التجمع التالت) -العين السخنه  -القطاميه  الصناعيه شمال طريق

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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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 
 

    0436188  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد رمضان درويش محجوب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ش خاطر حدائق القبة  -ح الناغي  ٥

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  )٢٥) في مجال الفئة (٣٥الخدمات الواردة بالفئة ( - ٢٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0438110  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة كاد الهضبة للتوريدات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهرة -عابدين  -شارع  السيد الببالوي ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥مالبس العمال واليونيفورم والمالبس وأغطية الرأس الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
 

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 ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 991 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0438801  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24  

 :تسجيلال إسم طالب
 

  مصري الجنسيه -فرد  -عمرو عبد الصبور عبد هللا عبد المحسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ابورجيله السالم  ٧من ش التروللى عقار  ٢٧ش ال

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس والمالبس الرجالى واغطيه الرأس وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
 

تراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعهاالش
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 جريدة 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 
 

    0438802  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/24  

 :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -عمرو عبد الصبور عبد هللا عبد المحسن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ابورجيله السالم  ٧من ش التروللى عقار  ٢٧لش ا

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس والمالبس الرجالى واغطيه الرأس وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
الصورهالموضحه ب
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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 
 

    0445559  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

مع شركة مركز أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمج٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس ولباس القدم واغطيه الرأٍس وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
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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 
 

    0446640  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة العرفه لالستثمارات واالستشارات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -المنطقة الحره العامة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس واالحذيه والقبعات وجميع منتجات الفئه  - ٢٥الفئة 
 

٦٢٦٤٨٤:      العالمة 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 
 

    0447257  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ١٠٠٠١، نيويورك ، نيويورك ١١، الطابق  ٢٥وست شارع   ١٢٥
  االمريكية

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس؛ ألبسة القدم؛ أغطية الرأس؛ الملبوسات الرياضية، تحديدا: القمصان  - ٢٥الفئة 
ام القصيرة والسراويل الضيقة والمالبس الفوقية بدون أكمام والقمصان ذات األكم

والبالئز بدون أكمام للنساء وحماالت الصدر الرياضية والكنزات الصوفية؛ أغطية 
الرأس التي تتضمن القبعات الصوفية للرأس؛ الملبوسات الرياضية التي تتضمن 

السراويل القصيرة والمالبس الضيقة للتمارين والمالبس العلوية والسترات والكنزات 
المقلنسة؛ المناديل الكبيرة المزركشة واالحذية والقبعات  الرياضية الفضفاضة والستر

والجوارب؛ اللفحات؛ القفازات؛ أربطة الراس؛ عصبات المعاصم؛ قطع ومستلزمات 
  ٢٥وإكسسوارات كل ما سبق ذكره 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 
 

    0447410  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -دياموند كنارى للصناعة و التجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جيزة -امبابة   -المناشى  -اول طريق الوراق  -شارع النيل 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥ئة المالبس الجاهزه وخصوصا مالبس االطفال والجوارب الواردة بالف - ٢٥الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0447414  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة مساهمة -دياموند كنارى للصناعة و التجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع النيل اول طريق الوراق المناشى امبابة جيزة

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه-٢٥الفئة
 

١٩٢٣١٨االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

612 
 

 جريدة 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 
 

    0447598  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى الجنسية -فرد  -باسم محمد محمود متولي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهليه  -المنصورة اول  -ش الجالء امام الجمعيه التعاونيه   ٣

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن االرقام وعن البيان التجارى



ة الداخليةجهاز تنمية التجار  
 
 
 

613 
 

 جريدة 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 
 

    0447778  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطة -مصطفى إبراهيم حسين محمد سليمان وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -فيصل  -ناصيه ش محل االحذية  -الكوم االخضر  -ش مصطفى العرابي ١٠

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس و االحذيه الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

614 
 

 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 
 

    0447896  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -سيد عكاشة عون هللا مصطفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -ش عبد الرحمن نصر  ٣٥

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

 ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة-٢٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

615 
 

 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 
 

    0447898  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مصطفى  سيد عكاشة عون هللا

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الزيتون  -ش عبد الرحمن نصر  ٣٥

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

616 
 

 جريدة 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 
 

    0447915  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -عبد الرحمن حسام الدين احمد عبد اللطيف 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جنوب غرب النادى الشروق  ١٤ق 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥الواردة بالفئه جميع المنتجات  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

617 
 

 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 
 

    0447937  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -احمد سعيد عبد الحميد عبد ربة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المقطم  ٦١٠٥/٤ق  

  25 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

618 
 

 جريدة 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 
 

    0448822  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -الشركة العربية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القاهره -مدينة نصر  -ور نادي الدفاع  عمارات كلية البنات خلف س -١عمارة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

619 
 

 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 
 

    0449032  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

 :التسجيل إسم طالب
 

  فرد مصرى الجنسية -اح علي  عبد الفتاح جمعة عبد الفت

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ارض درويش فرحات بهتيم شبرا الخيمة ثان قليوبية ملك ياسر احمد عبد الحليم ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزه بالفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

620 
 

 جريدة 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 
 

    0449223  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

 :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  توصية بسيطة -ماهر محمود السعود وشريكيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقة الصناعيه ٦مركز صناعات الجلود المتطورة الكائن  ١٠٠المصنع رقم 
  الثالثه مدينه العاشر من رمضان محافظة  الشرقيه

  25 : المةــــــت العاـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه   - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حده فى --االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعه 
الوضع العادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

621 
 

 جريدة 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 
 

    0449613  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

622 
 

 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 

 
  

: قم قدم عنها طلب ر
 

    0449657  

 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 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس وبخاصة، قمصان، قمصان نصف كم، جاكيتات، سترات، سترات  - ٢٥الفئة 
فضفاضة، صدارات، شورتات، سراويل، بذالت ضيقة، مراييل قماشية، قمصان 

صوفية، كنزات صوفية، جوارب؛ أغطية للرأس وبخاصة، قبعات، قلنسوات، قبعات 
زمة؛ قبعات [أغطية للرأس]؛ صوفية، قبعات ذات حافة شمسية؛ أحذية للشاطئ؛ أح

مناديل مخرمة [مناديل للرقبة]؛ قفازات؛ مالبس؛ مشدات؛ أحذية.وجميع المنتجات 
  ٢٥الواردة بالفئة رقم 

 

وغيرها ٤٤٩٤٨٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
 
 
 

623 
 

 جريدة 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 
 

    0449815  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -شركة عزم للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالدور الثاني والثالث  ٤٨٩المنطقة الصناعية التجمع الثالث شارع االلف مصنع رقم 
  القاهرة -القاهرة الجديدة  -علوي 

  25 : ةالمــــــات العـــفئ
  

  ٢٥منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

624 
 

 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 
 

    0449988  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/05  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -كيكانو لصناعة االحذية عبد القادر فتاح شيخ عواد وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مرغم بحري  -طريق االسكندرية الصحراوي  - ٢٧/م الكيلو  ٨٨٦٢عقار 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

625 
 

 جريدة 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 
 

    0450130  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/09  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة ذات مسئولية محدودة -لمالبس والقطنيات شركة الجزايري ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -مدينة العبور  - ١٢٠٠٦بلوك  ١٢المنطقة الصناعية االمتداد الشمالي قطعة 

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المالبس الجاهزة الواردة بالفئة-٢٥الفئة
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

626 
 

 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 

 
  

: طلب رقم  قدم عنها
 

    0450413  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥بالفئه  المنتجات الوارده - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

627 
 

 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 
 

    0450424  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/11  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٥الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

628 
 

 جريدة 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 
 

    0450733  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه لبنانيه -أكوب جيلنكريان واوالدة  -شركة بالينا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بنايه جيبنكلريان  -لدوره المتن شارع ابو خاطر ا

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

ألبسة القدم والصنادل والجزمات واألحذية الرياضية الخفيفة والخفاف  - ٢٥الفئة 
وأحذية الباليه واألحذية المبسطة واألحذية بدون ظهر؛ الجوارب؛ احذيه سهله االرتداء: 

  ٢٥وب العالية؛ المالبس وأغطية الرأس. الواردة بالفئة رقم االحذية ذات الكع
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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 
 

    0451042  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

 :التسجيل إسم طالب
 

  مصرى اجنسية -فردى   -عمرو السعيد سالمة احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك / عمرو السعيد  - ١٢٤و مدينة طلخا تقسيم عمرو يونس قطعه  الدقهلية مركز
  سالمه احمٍد.

 25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

٣٣٩٣٥٤االشتراطات        :      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 

 
  

: قدم عنها طلب رقم 
 

    0451300  

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  25 : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٥الفئة  جميع منتجات - ٢٥الفئة 
 


