
ية التجارة الداخليةجهاز تنم  

 
 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0283994رقم العالمة  : 

  30الفــــئة : 
 2023/01/24تاريخ التسـجيل  : 

ات المتحدة الوالي - شركة امريكية مؤسسة وفق قوانين والية ديالوير  --دبليوام .ريغلي جونيور كومبنى اسم مالك العالمـة  : 
  االمريكية

  شركة ذات مسئولية محدودة-مارس ايجبت للتجارة اسم المصرح له   : 
  

  2023/01/31طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
  2023/02/02تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0284386المة  : رقم الع

  2الفــــئة : 
 2014/04/14تاريخ التسـجيل  : 

  شركة ذات مسئولية محدودة سعودية -شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08ـــير بالسجالت  : تاريخ التأشـــ

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0284387رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
 2014/04/14تاريخ التسـجيل  : 

  دودةشركة سعودية ذات مسئولية مح -شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0335247رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
 2019/08/04تاريخ التسـجيل  : 

  شركة سعودية  -مصنع الجزيرة للدهانات   اسم مالك العالمـة  : 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
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  0385489رقم العالمة  : 
  2الفــــئة : 

 2020/08/16تاريخ التسـجيل  : 
  ( شركه سعودية ) -شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  مسئولية محدودة شركة  مصنع الجزيرة  مصر ذاتاسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/09تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0387586رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
 2021/03/09تاريخ التسـجيل  : 

  شركة سعودية - مصنع الجزيره للدهانات العالمـة  :  اسم مالك
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/09تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0387587رقم العالمة  : 

  35 - 16 -2الفــــئة : 
 2021/03/09تاريخ التسـجيل  : 

  مصنع الجزيره للدهاناتاسم مالك العالمـة  : 
  شركة  مصنع الجزيرة  مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0393436رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
 2020/11/16تاريخ التسـجيل  : 

  شركة سعودية ذات مسئولية محدوده -شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصر: اسم المصرح له   

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0393440رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
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 2020/11/16التسـجيل  :  تاريخ
  شركة سعودية ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0404411رقم العالمة  : 

  16الفــــئة : 
 2021/12/23تاريخ التسـجيل  : 

  شركة سعودية -شركة مصنع الجزيرة للدهانات اسم مالك العالمـة  : 
  مسئولية محدودةشركة ذات -شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/08تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

---------------------------------------------------------------------------------  
  

  
  0419384رقم العالمة  : 

  2الفــــئة : 
 2022/02/06تاريخ التسـجيل  : 

  شركة سعودية -شركة مصنع الجزيرة للدهانات العالمـة  : اسم مالك 
  شركة ذات مسئولية محدودة-شركة مصنع الجزيرة مصراسم المصرح له   : 

  
  2022/12/27طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  2023/02/09تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 
 


