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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0325213  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/11/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة المانية  -باسف إس إي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ألمانيا -لودفيجسهافن أم راين   38شتراسى    -بوش  -كارل  

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

االضافات  -البستنة والغابات  -المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة  - 1الفئة 
 - منظمات نمو النبات   -البستنة والغابات   -لالستخدام في الزراعة   -وعوامل ترطيب 

  دون غيرها  1االسمدة  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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0371128  

  :خ ــــــــــــــــــاريبت
 

17/05/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدوده المسئولية مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية -ال ال سي  ’ اكيومتريك 
  كنتاكى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  - 42701كنتاكي ’ اليزابيث تاون ’  رينج رود 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد الصقه لتثبيت بالط االرضيات واستخدام في صناعه االثاث وفي  - 1الفئة 
  دون غيرها 1االنشاءات فئة 

 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376059  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/09/2018  

  :التسجيل م طالبإس
  

  شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية تيكساس -موندى جلوبال انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  78216سان انتونيو تيكساس  100فالينت سوت  12118

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

الصناعيه  غازات وسوائل مستخدمة فى اجهزة التكييف والتبريد لالغراض - 1الفئة 
  دون غيرها 1والتجاريه والعامة فئة 

 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380451  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سي جيه تشيلجيدانج كوربويشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جو ، سيول ، كوريا  -رو ، جانج  - دونجهو 330يدانج سنتر ، سي جيه تشيلج

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

تحضيرات تحسين النكهة لصناعة االغذية ، إنزيمات لصناعة االغذية ،  - 1الفئة 
البروتينات لصناعة االغذية ، االحماض االمينية االغذية لصناعة االغذية ، البكتيريا 

  1المواد الغذائية بالفئة بروبيوتيك لصناعة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388559  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية    -الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة   - المعادى  - تواستراد ش اال - امتداد االمل  99برج 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1المخصبات الزراعية الواردة بالفئة  -اسمدة زراعية  - 1الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
الحروف كال على حدىالتنازل عن  -وغيرها  357401مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388560  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

    شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - المعادى  - ش االتواستراد  - امتداد االمل  99برج 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1المخصبات الزراعية الواردة بالفئة  - اسمدة زراعية   - 1الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
على حدى وفى الوضع العادىالتنازل عن الحروف كال  -وغيرها  357401مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388561  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

    شركة مساهمة مصرية -الشركة المصرية السعودية لتصنيع االسمدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - المعادى  - راد ش االتواست - امتداد االمل  99برج 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1المخصبات الزراعية الواردة بالفئة  -االسمدة زراعية  - 1الفئة 
  

 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
الحروف كال على حدى وفى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392438  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين   -اكسون موبيل كوربوريشن 
  الواليات المتحدة االمريكية  -والية نيوجيرسى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  - 75039 -  2298تكساس  -ايرفينج   - اس بوليفارد الس كولين 5959
  المتحدة االمريكية

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي  - 1الفئة 
وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة 

تيك غير معالج؛ مركبات إخماد الحرائق ومنعها؛ مستحضرات سقي ولحام وبالس
المعادن؛ مواد دباغة الجلود والجلود الخام؛ مواد اللصق المستخدمة في الصناعة؛ 

المعاجين ومواد الحشو األخرى؛ األسمدة واألسمدة العضوية؛ المستحضرات البيولوجية 
  .ت والسوائل الهيدروليكية المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي؛ الزيو

 

291770العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394310  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جمال احمد عبد العزيز الكيماويات المتخصصة  العالمى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فدان شرق الروبيكى مدينة بدر100بالمنطقة الصناعية  61_59قطعة 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 1الكيماويات فئة رقم - 1الفئة 
 

يالتنازل عن مقاطع العالمة والحروف كال على حد -منح حق خاص على االلوان : االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398756  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمةالمانية تألفت وفقا لقوانين جمهورية المانيا االتحادية  -باسف أس إي 
  وطبقا لقوانين االتحاد االوروبى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المانيا  -لودفيجشافن آم راين  38ستراسي  -بوش  -كارل 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والزراعة والبستنة والحراجة،  - 1الفئة 
الـــــــــــــــــوارده  1األسمدة لمنع اصفرار أوراق النباتات، المدرجة جميعها في الفئة 

  ــادون غيرهـــــــــــ) 1(بالفئة 
  

 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399417  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -اسكندريه مطروح  طريق 34,5الكيلو 
  االسكندريه -قسم العامريه  - نهايه محور التعمير  - العرب الدولى 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399568  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -ري العروبة مول التجا - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :  االشتراطات        
 MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399417العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -دامها مجمعه باستخ

على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400080  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مهوريه الكوريا شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين الج - سي جي كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه الكوريا - سيوول  -جيو   -جنج   -جى اى ال   -  2ار  او  -سوول  12

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد كيماوية ومستحضرات حيوية لالستخدام في الصناعة، أي توابل أحماض  - 1الفئة 
بروتينات لالستخدام في تصنيع األغذية   ؛]غذيةلتصنيع األ[نووية، توابل كيميائية 

والمشروبات؛بروتينات لصناع األغذية؛بروتينات لالستخدام الصناعي؛بروتينات 
لالستخدام في صناعة المكمالت الغذائية؛بروتينات لالستخدام في صناعة مستحضرات 

خام التجميل؛أحماض أمينية ألغراض صناعية؛أحماض أمينية لصناعة األغذية؛مواد 
من األحماض األمينية لصناعة األغذية؛أحماض أمينية لالستخدام في صناعة 

مستحضرات التجميل؛أحماض أمينية ألغراض علمية؛أرجينين لصناعة 
حمض جلوتاميك لالستخدام في صناعة   األغذية؛ببتيدات لصنع أغذية معالجة؛

المغذيات  مستحضرات التجميل؛مشتقات حمض أميني؛إنزيمات لالستخدام في صناعة
الدوائية؛إنزيمات لالستخدام في معالجة منتجات األغذية الثانوية؛إنزيمات لصناعة 

األغذية؛إنزيمات لصناعة المشروبات؛مواد تخمير ألغراض كيميائية؛ببتيدات كوالجين 
لمستحضرات التجميل؛مستخلصات نباتية، بخالف الزيوت األساسية، لالستخدام في 

كوالجين مستخدم كمقوم خام في تصنيع مستحضرات صناعة مستحضرات التجميل؛
التجميل؛مواد تثبيت لالستخدام في صناعة مستحضرات التجميل؛مرطبات لالستخدام 

في صناعة مستحضرات التجميل؛مثبتات مستحلب لالستخدام في صناعة مستحضرات 
ويات التجميل؛إنزيمات لالستخدام في صناعة المغذيات الدوائية؛كيماويات صناعية؛كيما
لالستخدام في صناعة علف التغذية الحيواني؛مواد تحلية اصطناعية؛مستحضرات 

كيماوية لالستخدام في تصنيع مستحضرات التجميل؛مستحضرات كيماوية لالستخدام 
في تصنيع منتجات الغذاء الثانوية؛مستحضرات معززة للنكهة لصناعة األغذية؛جلوكوز 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

ناعة األغذية؛مواد خام لبكتيريا حية مفيدة لصناعة األغذية؛بكتيريا حية مفيدة لص
مزارع   لصناعة األغذية؛أسمدة؛دقيق ألغراض صناعية؛مواد تحلية اصطناعية؛

كائنات متعضية مجهرية، عدا تلك لالستخدام الطبي أو البيطري؛عوامل تليين؛مواد 
استحالب؛خالصات تخمير ألغراض صناعية؛مواد كيماوية لحفظ المواد الغذائية؛مواد 

بالستيكية غير معالجة في كل األشكال؛راتنجات تخليقية وصناعية غير 
معالجة؛راتنجات بوليمر، غير معالجة؛إضافات غذائية لتصنيع األغذية؛لواصق، عدا 

المستخدمة للقرطاسية وألغراض منزلية؛لواصق ألغراض صناعية؛مستحضرات 
ات الزراعية؛مواد مساعدة كيماوية لتثبيت التربة؛مواد مساعدة لالستخدام مع الكيماوي

للتربة لالستخدام الزراعي؛منظفات لالستخدام الصناعي؛إضافات كيماوية لالستخدام في 
  .1الواردة في الفئة ) هالم مقوم بروتين(تصنيع مستحضرات التجميل 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0400548  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده-ال ال سي  -شركة ميلر كيميكال اند فيرتيليزير 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

متحده الواليات ال, 17331بينسلفانيا , هانوفر , راديو روود  333,120صندوق 
  االمريكيه 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

المواد الكيميائية لالستخدام في الصناعة ؛ المواد الكيميائية المستخدمة في  - 1الفئة 
الزراعة والبستنة وزراعة الغابات ؛ المواد الكيميائية الزراعية ، باستثناء مبيدات 

مدة الطفيلية ؛ األسمدة الكيماوية؛ الفطريات ومبيدات األعشاب والمبيدات الحشرية واألس
األعشاب البحرية الستخدامها . االستعدادات التسميد. األسمدة المعقدة. األسمدة المعدنية

المضافات الكيميائية لمبيدات األعشاب ومبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات ؛ . كسماد
المساعدة لالستخدام  المواد المساعدة لألغراض الزراعية والبستانية والغابات ؛ المواد

مع المواد الكيميائية الزراعية ؛ المغذيات الدقيقة للتطبيق على المحاصيل ؛ مضادات 
المواد [المنشطات . التعرق للنباتات واألشجار والشجيرات ؛ األسمدة القابلة للذوبان

فات ؛ االستعدادات البكتيرية ، بخالف االستخدامات الطبية والبيطرية ؛ مكي] الكيميائية
مكيفات التربة لالستخدام الزراعي والبستاني ؛ مكيفات . التربة ،مكيفات التربة الكيميائية

منظمات نمو النبات لالستخدام . التربة لألغراض الزراعية ؛ مادة إزالة الرغوة
  دون غيرها 01الزراعي الواردة في الفئة 

  
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401369  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لعرب طريق االسكندريه مطروح العروبه مول تجاري طريق مطار برج ا 34.5الكيلو 
  الدولي  نهايه محور  التعمير العامريه محافظه االسكندريه 

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402624  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  السكندريةمحافظة ا -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير   - العرب  الدولى

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

   1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399417العالمة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403893  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -مرية قسم العا -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  1  : المةــــــات العـــفئ
  

  1جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372358  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -عبد الفتاح ابراهيم الحوت و شريكتة -الشركة االلمانية اللبنانية للصناعة 
  توصية بسيطة

  
  :وانــــــــــــــــــالعن

  

المنطقة ) 13027( بلوك  1.2.3و القطعة رقم  13027بلوك  3قطعة رقم  54ش 
  مدينه العبور  -الصناعية االولى 

  2  : المةــــــالعات ـــفئ
  

مواد الوقاية من الصداء ومواد  -والورنيش والالكية ) البويات ( الدهانات  - 2الفئة 
 -راتنجات طبيعية خام  - مواد تثبيت االلوان  -مواد التلوين  -حفظ الخشب من التلف 

معادن فى شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة 
دهانات مضادة للتلف او  -اصباغ  -دهانات الومنيوم  -مثبتات للدهانات  -فنانين وال

دهانات صناعية  -دهانات مبيدة للبكتريا  -دهانات اسبوستوس  -التلوث او الترسبات 
 -مستحضرات مثبتة للبكتريا  -بويات زيتية مذابة فى وسط غير مائى  -ايبوكسية 

مغلظات الدهانات  -معاجين  -اساسات الدهان  -لوان مواد تثبيت اال -ملونات للدهانات 
طالءات تأسيسية مانعة للتسرب  -طالءات تأسيسية للهياكل القاعدية للمركبات  -

ملونات او ( بيضاء  -اصباغ -مثبتات االلوان المائية  -للهياكل القاعدية للمركبات 
 2وكافة منتجات الفئة  مواد تثبيت الوان الخشب)دهانات ( طالءات لالخشاب ) دهانات 

  دون غيرها
 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393533  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سعيد  الصناعية  الرسوة بورسعيدمنطقة بور 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
 التنازل عن البيان التجارى -  349084مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393534  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية بالرسوة بورسعيد  

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2المنتجات الواردة بالفئة   - 2ئة الف
 

التنازل عن البيان  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
349084العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393535  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية  الرسوة بورسعيد 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -     : االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393536  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمة مصرية شر -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية الرسوة بورسعيد

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 
 

بطة العالمة مرت - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393537  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ية الرسوة يورسعيدمنطقة بورسعيد الصناع 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة   - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393538  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية الرسوة بورسعيد

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2المنتجات الواردة فى الفئة  جميع انواع - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393539  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية الرسوة بورسعيد 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393540  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مة مصرية شركة مساه -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية الرسوة بورسعيد 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084العالمة رقم  مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

28 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393541  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سوة بورسعيدمنطقة بورسعيد الصناعية الر 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع المنتجات الواردة فى الفئة  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393542  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كابسي للدهانات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منطقة بورسعيد الصناعية الرسوة بورسعيد 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2الواردة فى الفئة جميع المنتجات  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن البيان التجارى  -  349084مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397468  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه  -مؤسسة االهرام للبويات  -عبد هللا علي سالم حسن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -كفر عجيبة بملك عبد الرحمن دمحم عبد الحليم 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  )2(البويات الواردة بالفئة  - 2الفئة 
 

التنازل عن الرقم :           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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399418  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -مطروح  طريق اسكندريه 34,5الكيلو 
  االسكندريه-قسم العامريه   -نهايه محور التعمير   - العرب الدولى 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399569  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

يق مطار برج طر -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399418رقم العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401679  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تايالندية محدوده- موديرن دييستافس اند بيغمينتس كو ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بانكوك- وانغتهونغالنغ  -فالبفال  -الردبراورود رود - 94ردبراو سوي ال 324

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2مواد الدباغة االصتناعية للجلود و الوارده بالفئة  - 2الفئة 
 

401678العالمة مرتبطة مع العالمة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402625  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندرية مطروح العروبة مول التجارى طريق مطار برج العرب   34.5الكيلو 
  ر قسم العامرية محافظة االسكندريةالدولى نهاية محور التعمي

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 2جميع منتجات الفئة - 2الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399418بالعالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403699  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة وقائمة وفقا لقانون لبنان -شركة مجموعة قصعة القابضة ش م ل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان 14 - 5592ب  -بيروت منطقة المصيطبة ش المصيطبه بنايه قصعه ص 

  2  : ةالمــــــات العـــفئ
  

الدهانات والورنيش والالكيه المواد الواقيه من الصدأ ومواد حفظ الخشب من  - 2الفئة 
التلف مواد التلوين مواد تثبيت االلوان راتنجات طبيعيه خام معادن فى شكل رقائق او 

دون  2مسحوق الستخدام عمال الدهان وفنى الديكور وعمال الطباعه والفنانين فئة 
  غيرها

 

-----:      اطات        االشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404264  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة بركات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مدينة نصر  -الحى الثامن   -  29مشروع  9عماره 

  2  : المةــــــات العـــفئ
  

  2جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 2الفئة 
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0363905  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -) الماسة للعطور (  -احمد دمحم رضا عبد الخالق سيد احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة شبين  -بملك دمحم كامل السحيمى  -ش الصفا من ش محمود شاهين البر الشرقى 
  المنوفية -الكوم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3معطرات الجو فقط الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364894  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية  -لطفى لالستيراد والتصدير   -اشرف احمد لطفى دمحم رجب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابراهيم المتولى دمحم مركز دكرنس / ميت الحلوج عمارة مكة خلف المستشفى العام بملك
  الدقهلية  -

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات التجميل بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377978  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تركية مساهمة-حيات كيما ساناى انونيم سيركيتى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  التونيزيد اوسكودار اسطنبول تركيا  25ماهر از كاديسى رقم 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

المناديل المبلله والمناديل المشبعه باللوشن والمناديل الصغيره والمناديل   - 3الفئة 
المرطبه مسبقا بمستحضرات التجميل والمناديل غير الطبيه المشبعه باللوشن للرضع 

  دون غيرها  3الوارد بالفئه 
 

منح حق خاص على االلوان :      راطات        االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378568  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئوليه - او . او. زد. تينيكس اس بى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سيزارى اوسيابا -راسزين بريزيس زارزادو  -وشالىب 90-05-65زويروا . يو ال

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات تجميل ، خاصه مستحضرات العنايه بالشعر والجمال بالفئة  - 3الفئة 
 

على حدى  precisionالتنازل عن  - 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379105  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تركية مساهمة  -شركة افياب لصناعة الصابون والزيت والجليسيرين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اوزال  1/ط/1اسطنبول دري المنطقة الصناعية المنظمة ، شارع غولدري ، رقم 
  اسطنبول -بارسال توزال 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 03العطور والزيوت العطرية الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380210  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -عبد العزيز علي عبد العزيز فرج   -لولوه مصر للمنظفات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز منوف  -مدينه السادات   -مجمع الصناعات الصغيره   - 17عنبر  -  206الوحده 
  المنوفية  -

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3ة رقم الصابون والعطور ومستحضرات التجميل الواردة بالفئ - 3الفئة 
 

162672العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384355  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -م .م.ايليت براندز للتجارة العالمية  ذ

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات  -بر دبى  -ملك عبد هللا احمد عبد هللا الموسى   - 2403 - 2404 -مكتب رقم 
  العربية المتحدة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التبييض والمواد األخرى المستخدمة لغسيل وكي المالبس،  - 3الفئة 
، الصابون، العطور، الزيوت العطرية مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط

دون ) 3(الـــــوارده بالفئة . ومستحضرات التجميل وغسول الشعر، منظفات األسنان
  غيرهــــــــا
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386070  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -) م.م.ذ.ش(ت التجميل حرير لتجارة مستحضرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان   -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  -  18مكتب 
  الشرقية - 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )3( منظفات وجميع المنتجات الواردة بالفئة -عطور  -مستحضرات تجميل   - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386071  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -) م.م.ذ.ش(حرير لتجارة مستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  -  18مكتب 
  الشرقية - 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )3(منظفات وجميع المنتجات الواردة بالفئة  -عطور  -مستحضرات تجميل   - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386072  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م  .م.ذ.ير لتجاره مستحضرات التجميل شحر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان   -سنتر المباركيه امام مرفق الشرطه  -  18مكتب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  اله الشعرماعدا مستحضرات از 3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386353  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -حرير لتجارة مستحضرات التجميل ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  - مدينة العاشر من رمضان  -امام مرفق الشرطة  - سنتر المباركية  18مكتب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )3(منظفات و جميع المنتجات الواردة بالفئة  -عطور  -مستحضرات تجميل  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386354  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -) م.م.ذ.ش(حرير لتجارة مستحضرات التجميل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية  - مدينة العاشر من رمضان  -سنتر المباركية امام مرفق الشرطة  -  18مكتب 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  )3(منظفات و جميع المنتجات الواردة بالفئة  -عطور  -مستحضرات تجميل  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0387904  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -احمد عبد المنعم على احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -شبرا   -الساحل  -شارع مصطفى رمضان  23

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3صابون الوارد بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص عل:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390385  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين الواليات المتحدة  -مورفى أل أل سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 91331نو باكويما  ماليفورنيا نوريس أ فيي 10303

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات التجميل والماكياج ،باليتات ملونة للماكياج، باليتات ملونة الحمر  - 3الفئة 
الشفاه ،باليتات ملونة لكحل جفون العين ،باليتات ملونة لمزيل الكحل ، باليتات ملونة 

المضغوطة ،باليتات ملونة الحمر الخدود، باليتات ملونة الضافة اللون  للبودرة
البرونزى للبشرة ،باليتات ملونة لبودرة الحاجبين ،كحل لجفون العين ،كريمات عطرية 

للحاجبين ، كحل العيون ،مستحضرات تنظيف فرشاه الماكياج ،صابون وبلسم لفرشاة 
اد الصقة لتثبيت االهداب الصناعية ، اصطناعية ، مو) اهداب ( الماكياج ، رموش 

مزيالت الماكياج ، رشاش لتثبيت الماكياج ، مواد واقية للوجه اثناء وضع الماكياج ، 
مستحضرات تبيض ومواد اخرى الغراض الغسيل ، مستحضرات تنظيف وجلى 

) اللوسيونات ( وكشط وتلميع ، الصابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، زيوت الشعر 
  دون غيرها 3رات تجميل ، منظفات االسنان جميعها بالفئة مستحض

 

------- :      االشتراطات        
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394540  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه  -لورد للتجارة والصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  صفية زغلول  الشرق بورسعيد  12

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

العطور والزيوت العطرية والكولونيا ,صابون وكريم وجيل فوم الحالقة  - 3الفئة 
  3ومعجون االسنان ومنظفات االسنان بالفئة , ولوسيون بعد الحالقة

 

مه باستخدامها في مجموعها تعهد مالك العال:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394877  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -ة مصر الجديد -ش الحجاز  181

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3الصابون والمنظفات بجميع انواعهم الواردة بالفئة  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395740  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ات التجميل فور وومن لمستحضر -السيد عاطف السيد محمود  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -حدائق حلوان  -عوايد ش حمودة  48

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3مستحضرات تجميل بالفئة  - 3الفئة 
 

 التنازل عن حرف - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
وعن البيان التجارى كال على حدى pبى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395802  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد   -اليف ستايل  -نهال مصطفى عزت عبد الحميد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  5شقة رقم  -ع معز الدولة  شار 40 - مدينه نصر 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن هيربال اكسترا كال على حدى  - 370580العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  لعالمة ا

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396533  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة اندونيسيا  -بي تي كندا جرين جات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اندونيسيا  -ايست جافا  -ور وا بيير باس 3. جى ال كراتون اندستريا رايا ان او
   67151صندوق بريد 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

, مستحضرات تبييض األقمشة ومواد اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس - 3الفئة 
, زيوت عطرية , عطور , صابون , مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط

نان وجميع المنتجات الواردة منظفات اس, للشعر ) لوشن(غسول , مستحضرات تجميل 
  . 03في الفئة 

  
 

على  ROYALالتنازل عن مقطع  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
حدى 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0397915  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد -تاجر  -د رفعت دمحم رضوان احمد محمو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد هللا العربى مدينة نصر اول 58

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

----------- :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0399419  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  34,5الكيلو 
  االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   -  العرب الدولى

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399570  

  :خ ــــــــــــــــــيبتار
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه  مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - رية قسم العام -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399419العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى   MALLمول 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400022  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -لورد للتجارة والصناعة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بور سعيد -الشرق  -ش صفية زغلول  12

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

ون وكريم وجيل وفوم الحالقة ، العطور والزيوت العطريه والكولونيا صاب - 3الفئة 
  3ولوسيون بعد الحالقه ، ومعجون االسنان ومنظفات االسنان 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400040  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فرد -المناهرى للعطور ومستحضرات التجميل  -اندراوس رأفت لوقا سيداروس 
  مصري الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مجمع كينج  -1الدور  -جزء العلوي -عنبر أ -12- 15-32الوحدات الصناعية 
 -مدينة العاشر من رمضان - VIFق - B1بالمنطقة الصناعية  -للصناعات الصغيره 

  الشرقيه
  3  : المةــــــات العـــفئ

  

  دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

وغيرها 344603العالمة مرتبطة بالعالمة رقم :       االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400105  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - )تكس -ام -اس(يكورات الحديثة السويدية للد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -المنطقة العاشره  22بلوك  5عماره 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

 S Cالتنازل عن الحوف اس سى  - 287103مة رقم العالمة مرتبطة مع العال:      االشتراطات        
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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401253  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  ذات مسئوليه محدودة  -بيزيكس انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر -حموده محمود شارع 14

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

63 
 

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402626  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  سكندريةمحافظة اال -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399419العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403115  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسية   -البوار اتوار اتش ار ايه فارما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا  - شاتيلون  92320افينيو دي باريس  200

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

ون ، مستحضرات المستحضرات والمواد ألغراض التبييض والغسيل؛ الصاب - 3الفئة 
التلميع والكشط؛ مستحضرات الفرك والتنظيف؛ العطـور والزيوت العطرية؛ 

) 03(الـــــــــــــــــوارده بالفئة . مستحضرات التجميل؛ لوشن الشعر؛ معاجين األسنان
  دون غيرهـــــــــــــا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403897  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  ظة االسكندريهمحاف -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3جميع منتجات الفئة  - 3الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404124  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :يلالتسج إسم طالب
  

  شركة تضامن  -عطورات الغبرة التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الجمهورية العربية  -باب بريد  9/292سوق الحميديه مقابل الحالق عقار رقم  -دمشق 
  السورية 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

 –عطور  –صابون  –مستحضرات تبييض األقمشة ومستحضرات تنظيف  - 3الفئة 
 –مزيل رائحة الجسم  –كريمات خاصــة بالعناية بالبشرة والجسم  -ت عطرية زيو

مستحضرات تعطير الجو  –) لـوشــن لــمــا بـعـد الـحالقة ( غسـول  –معجون حالقة 
مـستـحـضـرات  –عطور ) مواد تواليت ( مضاد للعرق  –صابون مضاد للتعرق  –

كريمات  –مستحضرات تجميل  – أطقم تجميل –صباغ للماء  –تجميل لالستحمام 
 –مزيالت روائح كريهة لإلنسان  –منظفات أسنان  –كريمات تبييض البشرة  –تجميلية 

أصباغ وملونات  –ماء الكولونيا  –مستحضرات الشامبو الـجـاف  –مزيالت شعر 
سبراي للشعر غسوالت  –مستحضرات تجعيد الشعر  –غسوالت لوشن للشعر  –الشعر 

 –مـــزيالت المكياج  –مناديل ورقية مبللة إلزالة المكياج –) يل ألغراض التجم(
 –كولونيا  –صابون  –مستحضرات حالقة  –شامبو –مستحضرات العناية باألظافر 

واكس للشعر  –جل للشعر  –شمع إزالة الشعر والشوارب  –مستحضرات إزالة الطالء 
ملمعات  -فر الصقة مصنعة أظا -كريم للشعر  –حمام زيت للـشـعـر  –زيوت للشعر  –

   3حمرة الواردة بالفئة رقم  -أقالم تخطيط  –مسكرة  - كحلة  -الشفاه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404180  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  توصية   -تصدير شهره للتجاره والتوكيالت التجارية وال -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة  -المهندسين  -15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404453  

  :خ ــــــــــــــــــاريبت
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهره للتجاره و التوكيالت التجارية و التصدير  -تامر رجب و شركاه 
  بسيطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 15شقة  -الدور الثالث  -ش السودان   304

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405302  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده  -النارا للتجارة والتوريدات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -اكتوبر  6سنتر اللؤلؤه الحى الثامن مدينه  253 محل رقم

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

   3الصابون الوارد بالفئه  - 3الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405414  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -مؤسسة نيومارك للعطور والتصدير  -انين احمد نجيب عبد اللطيف حس
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ثان  -مجدى دمحم حسن ابو المعاطى / بملك -ش عمر بن الخطاب  17 -مجمع المحاكم 
  الدقهليه -المنصورة 

  3  : المةــــــات العـــفئ
  

  3ئة العطور ومستحضرات التجميل الواردة بالف - 3الفئة 
 

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

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394023  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن - بوكتو انترناشيونال  -احمد خليل وشريكة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم الجمرك  -شارع  البحرية  11

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  4المواد البترولية بالفئة  - 4الفئة 
 

التنازل عن  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
انترناشونال 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394266  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمه امريكيه نظمت وقائمه بموجب قوانين  -اكسون موبيل كوربويشن 
  الواليات المتحدة , نيوجيرسي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المتحده  الواليات - 75039 -2298ايرفينج تكساس ’الس كوليناس بوليفارد  5959 
  االمريكيه 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 4مواد تشحيم للسيارات الكهربائيه الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

وغيرها  7290العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399420  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  34,5الكيلو 
  السكندريها  -قسم العامريه  - نهايه محور التعمير  - العرب الدولى 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  4جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399571  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة مساهمه  مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير -العرب الدولي  

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399420العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  MALLمول 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402627  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى   -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية   -العامرية قسم   -العرب  الدولى نهاية محور التعمير 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :      االشتراطات        
  399420العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403898  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري   - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -محور التعمير العرب الدولي نهاية

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

   4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404377  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحده االمريكيه  61629شمال شرق شارع ادمز ، بيوريا ، الينوي  100

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

زيوت وشحوم صناعية؛ مزلقات؛ زيت ديزل؛ مركبات تزليق مانعة اللتصاق  - 4الفئة 
السطحين المتحركين لنقص التزليق أو الخلوص لالستخدام في المحركات؛ مزلقات 

محامل (ومحامل أَُسْيطينات ) رولمان بلي(مصممة لالستخدام في محامل كريات 
  4بالفئة . وُجلب انزالقية) دحروجية

 

منح الطالب حق اسبقية  -:      راطات        االشت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404426  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -ستار لالستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  -دمحم احمد على وشريكه 
  تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -الجيزه   -بوالق الدكرور   -شارع طه ابو حشيش   3

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  ة العالم

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405204  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد لبنانى -احمد هشام عز الدين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -طرابلس 

  4  : المةــــــات العـــفئ
  

  )4(جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0362331  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسيه  فرد-أحمد عصام راغب العزبي  صيدليه العزبي  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر الجديدة -شارع أحمد تيسير 1

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5وجميع المنتجات الوارده بالفئه  5فرشة اسنان الوارده بالفئه  - 5الفئة 
 

منح الطالب حقخاص علي االلوان الموضحه 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 - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365278  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايباكسو فارما لالدوية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -خلف النادي االهلي  -عمارات الفردوس  47

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5االدوية و المستحضرات الطبية و المكمالت الغذائية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0369455  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصة محدودة باالسهم -شركة ارما المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الخامس ،البرج الثالث ،نيكستراكوم ،سيبيرسيتي ،ابيني ،جمهورية مورشيوس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا حفاضات االطفال 5جميع منتجات الفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0373719  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/07/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة  -) ماش بريميير ( ماش للصناعات الدوائيه ومستحضرات التجميل 
  مصرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -شارع ابو قاسم المهدى من شارع احمد بن حنبل  9بلوك 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5الفئه االدويه الوارده ب  - 5الفئة 
 

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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374765  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -" ايفا فارما" شركة ايفا فارما لالدوية والمستلزمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الهرم  -كفر الجبل  -متفرع من ش ترعة المنصورية ) سلطان سابقا(ش السادات  176
  الجيزة  -

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376564  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ترست فارما 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -التجمع االول  - حي البنفسج  -  6منطقة  138

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5االدوية و المستحضرات الصيدالنية الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377223  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  - شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية الغذائية ش ذ م م 
  محدودةمسئوليه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديده  -التجمع االول   - 19محاورة  - 403شقه  ) ب5(عقار رقم 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377225  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات  - شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات الحمية الغذائية ش ذ م م 
  مسئوليه محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -القاهرة الجديده  -التجمع االول   - 19محاورة  -  403شقه   -) ب5(عقار رقم 

  5  : المةــــــعات الـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381306  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -الدلتا للمستحضرات الطبيعيه والطبيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه  -طنطا  -متفرع من شارع كفر عصام  -شارع دمحم ابو سعده  7

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0382606  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكية - بوت البور اتوريزا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .،الواليات المتحدة االمريكية60064ابوت بارك رود ، ابوت بارك، ايلينوى 100

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

أغذية ومواد حمية معدة لألستخدام الطبي، تحديدا، بديل الحليب المجفف المعد  - 5الفئة 
طبي للدعم الغذائي الضطرابات االيض ؛ غذاء بديل عن اللبن للرضع لالستخدام ال

. وغذاء للرضع، المكمالت الغذائية واغذية للبشر للدعم الغذائي الضطرابات االيض
  دون غيرها  5الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385608  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة نظمت بموجب قوانين الدنمارك  - اس  / ليو فارما ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدانمارك  -باليريب  2750’  55انديسترباركن 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرهــــــا ) 5(الــــوارده بالفئة . المستحضرات الصيدالنية - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386392  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

   -شركة ترى ام ميديكال  -عبد الرحمن دمحم سليمان و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -شارع المشروع السويسرى  68

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5كافة منتجات الفئة  - 5الفئة 
 

85128العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

92 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390293  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ودةشركة ذات مسئولية محد - اويلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان  -القهره الجديده  -التجمع الخامس  -من شارع مدرسه الشويفات  53ش  218

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 5كافه انواع الحفاضات الوارده بالفئه   - 5الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390295  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ) م .م.ذ.ش( اوبلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان  -القهره الجديده  -التجمع الخامس  -من شارعع مدرسه الشويفات  53ش  218

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 5كافه انواع الحفاضات الوارده بالفئه   - 5الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390297  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة ذات مسئولية محدودةشر -) م .م.ذ.ش( اوبلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان  - القاهره الجديده  -التجمع الخامس  -من شارع مدرسه الشويفات  53ش  218

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5كافه انواع الحفاضات الوارده بالفئه   - 5الفئة 
 

اللوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على ا -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390301  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -) م .م.ذ.ش( اوبلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان  - القاهره الجديده  -مع الخامس التج -من شارع مدرسه الشويفات  53ش  218

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5كافه انواع الحفاضات الوارده بالفئه   - 5الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
390297مع العالمة رقم 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0392905  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصري الجنسيه تاسست وقائمه طبقا  -يونيتد فارم-شريف لطفي اسماعيل عمر 
  لقوانين جمهوريه مصر العربيه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  13شارع المنيل شقه 65- مصر القديمة 

  5  : المةــــــلعات اـــفئ
  

مواد و , مستحضرات صحية لغايات طبية , مستحضرات صيدلية وبيطرية  - 5الفئة 
أغذية حمية معدة لالسعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت 

مواد حشو االسنان وشمع , للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان، لصقات ومواد ضماد 
مبيدات , مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة , ت مطهرا, طب األسنان 

  .5فطريات ومبيدات أعشاب وجميع المنتجات في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394872  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لية محدودةشركة ذات مسئو -شركة ضياء الدروب للصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -جدة  -المدينة الصناعية الثالثة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

سراويل حفاضات لالطفال  -) سراويل حفاضات(سراويل حفاضات لالطفال   - 5الفئة 
بطانات سراويل  - سراويل صحية -) حفاضات(فوط اطفال  -) فوط اطفال(حفاضات  -
  5فوط صحية بالفئة  - ) صحية(

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394873  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -شركة ضياء الدروب للصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة العربية السعودية -جدة  -المدينة الصناعية الثالثة 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

سراويل حفاضات لالطفال  -) سراويل حفاضات(سراويل حفاضات لالطفال   - 5الفئة 
بطانات سراويل  -سراويل صحية  -) حفاضات(فوط اطفال  -) فوط اطفال(حفاضات  -
  5فوط صحية بالفئة  - ) صحية(

 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398425  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه سويدية .ش -استر ازينيكا اية بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويد - سوديرتالجي  85 151اي  -اس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

دون ) 5(ـوارده بالفئة المستحضرات والمواد الصيدلية الــــــــــــــــ - 5الفئة 
  غيرهـــــــــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398426  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه سويدية -استر ازينيكا اية بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويدال - سوديرتالجي  85 151اي  -اس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

دون ) 5(المستحضرات والمواد الصيدلية الـــــــــــــــــوارده بالفئة  - 5الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

-------- :      االشتراطات        
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398427  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه سويدية -استر ازينيكا اية بى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويد - سوديرتالجي  85 151اي  -اس 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

دون ) 5(المستحضرات والمواد الصيدلية الـــــــــــــــــوارده بالفئة  - 5الفئة 
  غيرهـــــــــــــا

  
 

---------- :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398500  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده مؤسسه و قائمة طبقا لقوانين انجترا ووليز  -شركة مينثوالتم المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كيو ار و  7ار  3مارك لين ، لندن ، اي سي 50تريكور سويت ، الطابق الرابع ، 
 5 -  74ايست كيلبرايد جي  -بيل بارك كامبس  -جادة ريدوود  1ومقرها الرئيسي في 

  سكوتالند -بي اي 
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

بيه ، مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحيه الغراض ط - 5الفئة 
مواد و اطعمة غذائية مكيفة لالستحدام الطبي و البيطري ، اطعمة لالطفال ، مكمالت 
غذائية لالنسان و الحيوانات ، الالصقات الطبية و مواد غيار للجروح ، مواد لتثبيت 
االسنان ، شمع االسنان الطبي ، مبيدات جراثيم ، مستحضرات لمكافحة الجراثيم و 

ضاره ، مستحضرات و مواد صيدالنية ، مستحضرات لتسكين الفطريات و االعشاب ال
  5االالم موضعيا ، جميعها بالفئة 

 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
37936مع 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398502  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده مؤسسه و قائمة طبقا لقوانين انجترا ووليز  -شركة مينثوالتم المحدودة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كيو ار و  7ار  3مارك لين ، لندن ، اي سي  50تريكور سويت ، الطابق الرابع ، 
 5 -  74ايست كيلبرايد جي  -بيل بارك كامبس  -ريدوود جادة  1ومقرها الرئيسي في 

  بي اي ، سكوتالند
  5  : المةــــــات العـــفئ

  

مستحضرات صيدالنية و بيطريه ، مستحضرات صحيه الغراض طبيه ،  - 5الفئة 
مواد و اطعمة غذائية مكيفة لالستحدام الطبي و البيطري ، اطعمة لالطفال ، مكمالت 

و الحيوانات ، الالصقات الطبية و مواد غيار للجروح ، مواد لتثبيت غذائية لالنسان 
االسنان ، شمع االسنان الطبي ، مبيدات جراثيم ، مستحضرات لمكافحة الجراثيم و 

الفطريات و االعشاب الضاره ، مستحضرات و مواد صيدالنية ، مستحضرات لتسكين 
  5االالم موضعيا ، جميعها بالفئة 

 

037936العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :          االشتراطات    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399219  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -بوهرنجر انجليلهيم فتمديكا جى ام بى اتش 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمانياانجيلهيم ا 55218

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5مستحضر بيطرى لالستخدام فى الوقاية من التهاب الثدى بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399421  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  -طريق اسكندريه مطروح  34,5الكيلو 
  االسكندريه -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   -العرب الدولى  

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5ه رقم جميع المنتجات الواردة بالفئ - 5الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

106 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399467  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيوانى  

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  شارع المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 12

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399572  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  - العرب الدولي 

  5  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399421العالمة رقم 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400549  

  :خ ــــــــــــــــــريبتا
 

24/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدوده تأسست -ال ال سي  -شركة ميلر كيميكال اند فيرتيليزير 
  الواليات المتحدة االمريكية -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  
  :وانــــــــــــــــــالعن

  

الواليات المتحده , 17331بينسلفانيا , ر هانوف, راديو روود  333,120صندوق 
  االمريكيه 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مبيدات اآلفات، مبيدات حشرية، مبيدات أعشاب، مبيدات فطريات، مبيدات  - 5الفئة 
حيوية، مبيدات جراثيم، مبيدات بكتيريا، مبيدات الفيروسات، طارد الحيوانات، 

  دون غيرها.05دة في الفئة مستحضرات إلبادة الحشرات الوار
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401254  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة  -بيزيكس انترناشيونال جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -شارع حموده محمود مدينه نصر 14

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401355  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسؤليه محدوده  تأسست وقائمة طبقا  -شركة امل محمود ورائد خليل  
  لقوانين المملكة االردنية الهاشمية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لشمايله شارع عبد المهدي ا  -ماركا الشماليه  -عمان   -المملكه االردنيه الهاشميه 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المطهرات ، مناديل التعقيم ، المناديل الصحية ، مناديل األطفال ، حفاضات  - 5الفئة 
  .05الورق ، حفاضات األطفال الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402288  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة  -الشركة المتحدة للمكمالت الغذائية الرياضية  
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدينة نصر  -شارع مصطفى النحاس  75

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402505  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لبنان شركة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين دولة  - ال تي دي  -دي ماتريكس   -3

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طوكيو  -كيه يو   -كيودا   -  4-2-3اف كو جيماشى   7 -اتش اف بيلدنج  -كوجيماشي 
  اليابان    0083 - 102

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مانع للنزيف قابل لالمتصاص للتحكم في النزيف؛ مواد هالمية لالستخدام  - 5الفئة 
والبشري من قبل األطباء الممارسين والجراحين لمنع االلتصاق  الداخلي الحيواني

ونسيج ندبي، ولحماية األنسجة والتزليق؛ سرنجات تُباع وهي مملوءة بمادة هالمية 
  .05مانعة للنزيف الواردة في الفئة 

 

منح الطالب حق اسبقية :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402628  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  شركة مساهمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندرية مطروح العروبة مول التجارى طريق مطار برج العرب   34.5الكيلو 
  ة محافظة االسكندريةالدولى نهاية محور التعمير قسم العامري

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

   5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399421العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403116  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسية  -البوار اتوار اتش ار ايه فارما   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا  - شاتيلون  92320افينيو دي باريس  200

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

مستحضرات الصحية لألغراض المستحضرات الصيدالنية والبيطرية وال - 5الفئة 
الطبية ، مواد الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي اغذية لألطفال والرضع 

؛ مواد )الطبية والجراحية(، مواد التضميد ) الطبية والجراحية(والمرضى؛ اللصقات 
حشو األسنان؛ شمع األسنان؛ المطهرات؛ مستحضرات قتل األعشاب الضارة 

  دون غيرهـــــــــــــا ) 05(الـــــــــــــــــوارده بالفئة . الضارة والفطريات والحشرات
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403290  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -ن شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين عما -شركة ادوية الحكمة 
  االردن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن- المنطقة الصناعية    -ببادر وادى السير  - عمان 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  5تخفيف اعراض حساسيه االنف الموسمية والسنويه الواردة بالفئه  - 5الفئة 
  غيرها

 

ها مجمعةتعهد مالك العالمة باستخدام:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403292  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة ذات مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين عمان   -شركة ادوية الحكمة 
  االردن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن - المنطقة الصناعية    - ببادر وادى السير - عمان 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5عالج السكرى النوع الثانى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403294  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

عمان   -ت مسئولية محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  شركة ذا -شركة ادوية الحكمة 
  االردن  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االردن - المنطقة الصناعية    -ببادر وادى السير  - عمان 

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5عالج السكرى النوع الثانى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0403297  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة  تاسست وقائمة طبقا لقوانين  عمان  -شركة أدوية الحكمة 
  االردن  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمان ، بيادر وداى السير ، المنطقة الصناعية ، االردن

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5عالج السكرى النوع الثانى الوارد بالفئة رقم  - 5الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403574  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة ميدل ايست للقاحات  ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مربع   10 -  9القطعة رقم   -الدور السادس  - 17الشقة رقم   -ش جوزيف تيتو  20
  القاهرة   -النزهة الجديدة   -  1335

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5لقاحات بيطرية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على :      االشتراطات        
291064العالمة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403576  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة ميدل ايست للقاحات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مربع   10-9القطعة رقم   -الدور السادس  - 17الشقة رقم  -ش جوزيف تيتو  20
  القاهرة  -النزهة الجديدة   -  1335

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع منتجات الفئة رقم   - 5الفئة 
 

مة تعهد مالك العال -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن الرسم  -باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403579  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة ميدل ايست للقاحات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مربع   - 10-9القطعة رقم   -الدور السادس  - 17م الشقة رق -ش جوزيف تيتو  20
  القاهرة   -النزهة الجديدة   -  1335

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع منتجات الفئة رقم   - 5الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التنازل عن االرقام والبيان التجارى  -التنازل عن الحروف كال على حدى  -291064العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403580  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة ميدل ايست للقاحات ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مربع   10-9القطعة رقم   -الدور السادس  -  17الشقة رقم  -ش جوزيف تيتو   20
  القاهرة    -النزهة الجديد ة  -  1335

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5لقاحات بيطرية الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404182  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  توصية   -شهره للتجاره والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزة الجيزة 15ش السودان الدور الثالث شقة 304

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 5الفئة 
 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404531  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 
  بسيطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -العجوزة  -المهندسين  -15شقة  -الدور الثالث   -ش السودان  304

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  5جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 5الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404997  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -اورجانك فارما  -احمد عباس دمحم ابو العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية  - المنصوره  - عباس دمحم ابو العال/ ش مسعود من شارع الدراسات  بملك 12

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 5جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 5الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405003  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات المتحدة  -شركة متحدة تألفت بموجب  قوانين والية ديالوير  -فايزر  انك 
  االمريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة 10017نيويورك  - يويورك شرق الشارع الثانى واالربعون،ن 235
  االمريكية

  5  : المةــــــات العـــفئ
  

المستحضرات الصيدلية ، عقاقير لالغراض الطبية، االدويه لالغراض  - 5الفئة 
البشرية، مستحضرات تشخيصية لالستخدامات الطبية، المستحضرات الكيميائية 

لوجيه لالستخدامات الطبية، مواد الحميه لالستخدامات الطبية، المستحضرات البيو
  دون غيرها  5المعدة لالستخدام الطبي الواردة بالفئة رقم 

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      االشتراطات        
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0379950  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية -قسم محرم بك  -بجوار قاعة ميراج داون تاون  7محالت الصرح نمرة 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

التنازل عن سعد  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393477  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ن شركة تضام -المتحدة جروب  -شركة اياد حسن جابر حسين وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -مركز و مدينة اجا   - دمحم عبد الرحيم عبد الغفار  /بملك-ديرب بقطارس 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6ابواب ونوافذ مطابخ معدنيه الواردة بالفئة رقم  -لوازم الوميتال  - 6الفئة 
 

التنازل عن حرف ام  -ص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خا:      االشتراطات        
M  التنازل عن كلمة جروب  -فى الوضع العادىGROUP  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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399573  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه  مصرية  شركة -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق - 6الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399422العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403277  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -امباير ايجيبت لالعمال التجارية ش ذ م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  صالح سالم مصر الجديدة 3شقه  15عمارات العبور الدور  6

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 6جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 6الفئة 
 

بى بى كال على حدة  B Bالتنازل عن الحروف  -منح حق خاص على االلوان      : االشتراطات        
التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403281  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -)م.م.ذ .ش ( امباير ايجيبت لالعمال التجاريه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  المنتزة النزهه مصر الجديده القاهرة 1

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 6الفئة 
 

مالك العالمه تعهد - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
باستخدامها في مجموعها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403901  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -م  .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - السكندريه مطروح طريق ا 34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

   6جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 6الفئة 
 

وضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على االلوان الم:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403985  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  صيني الجنسية  -فردي  -ويو زيندونج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية الصين الشعبية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6لمنتجات الواردة بالفئة رقم جميع ا - 6الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403986  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي صيني الجنسية -ويو زيندونج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية الصين الشعبية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 6جميع المنتجات الفئة  - 6لفئة ا
 

B M Kالتنازل عن الحروف بى ام كية :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403987  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردي صيني الجنسية -ويو زيندونج 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية الصين الشعبية

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

  6جميع المنتجات الفئة  - 6الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404376  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  قا لقوانين واليه ديالوير شركه مساهمه مؤلفه وقائمه طب-كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  61629الينوي -بيوريا -شمال شرق شارع ادمز  100

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، وخامات معادن؛ حبال وأسالك غير  - 6الفئة 
؛ خردوات معدنية صغيرة؛ حاويات معدنية للتخزين أو كهربائية من معادن غير نفيسة

النقل؛ حبال وأسالك غير كهربائية من معادن غير نفيسة؛ مواسير وأنابيب معدنية؛ 
) موانع تسرب(معدنية؛ حلقات معدنية لمنع التسرب؛ سدادات ) خوابير(سدادات 

عدنية ألطراف ربط معدنية للنقل؛ سدادات معدنية؛ أغطية م) شدادات(معدنية؛ أدوات 
األنابيب؛ أغطية معدنية للحاويات؛ أطواق أنبوبية معدنية؛ مالزم معدنية؛ وصالت 

قارنة معدنية لالستخدام مع الخراطيم؛ خزانات تخزين معدنية؛ سدادت تصريف معدنية؛ 
مسامير قضيب قطر معدنية؛ مسامير تثبيت معدنية؛ حلقات إطباق معدنية؛ مصائد 

وأغطية تصريف معدنية؛ وصالت تمديد مواسير معدنية؛  معدنية لهواء المجاري
فوالذية؛ خردوات ولوازم مسارات ) تكسية(حارفات حطام معدنية؛ ألواح تغطية 

معدنية، وهي وصالت الجنزير، ولقم الجنزير ومسامير الجنزير؛ سالسل ) جنزير(
أعاله التي  معدنية؛ لوحات أرقام معدنية؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة

تباع كوحدة مع البضائع؛ أجزاء وقطع للمركبات البرية واآلالت الزراعية وآالت جرف 
التربة، وهي حشيات أو أطواق معدنية لمنع التسرب لآلالت والمركبات البرية، 

وصالت األنابيب المعدنية، وتجهيزات األنابيب المعدنية، أسطوانات معدنية للغاز أو 
باع فارغة، مشابك خراطيم معدنية، وتجهيزات خراطيم معدنية؛ السوائل المضغوطة ت

  .صناديق أدوات معدنية
 

منح الطالب حق اسبقيه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404988  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ات المعدنية ش م م شركة المراكبى للصناع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -امتداد المنطقة الصناعية السادسة  157القطعة رقم  -اكتوبر  6مدينة 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

   6حديد التسليح بالفئة  - 6الفئة 
 

التنازل عن  - لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -:      االشتراطات        
238476العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0405239  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش توصيه  -لتشكيل المعادن  شركة ايكون ايجيبت -حسين دمحم عبد المنعم الديب وشركاة
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقه السكنيه الخاصه مدينه السادات المنوفيه  222قطعه رقم 

  6  : المةــــــات العـــفئ
  

معادن غير نفيسة و كل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متـنـقـلة معدنية،  - 6الفئة 
كك الحديـــديـة، حـــبال و أســـالك غير كهربائية من معادن مواد معدنية لخطوط الس

غير نفيســـة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير و أنابيب معدنية، 
خزائن حفظ الوثائق و األشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نـفـيســــة غير 

المقابض المعدنية لألبواب،  واردة فى فئات أخرى، خامات معادن ، الكوالين و
مفصالت معدنية، مقابض معدنية لألدوات، تجهيزات معدنية لألبواب ، أطر معدنية 

لألبواب ، مزاليج لألبواب ، أبواب معدنية، تجهيزات معدنية لألثاث ، تجهيزات معدنية 
  دون غيرها"6للنوافذ ، و جميعـها وارد بالفئة 

 

------:      االشتراطات        
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0359125  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/10/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد هللا سليمان بخيت 
  فرد مصرى الجنسية -والتوكيالت التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -فاقوس  -الصالحية القديمة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  ماعدا مراوح الغساالت 7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علىى 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0365277  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/02/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش كوريا -بوسكو دايو كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سول جمهورية كوريا -جونغ جو  -رو  -تونغيل  10

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

حفارات و رافعات و مولد طاقة للطوارئ و ماكينات تحميل للحفارات و  - 7الفئة 
) ما عدا تلك للمركبات (ماكينات تحميل بدواليب و مراكز تشغيل آلي و محركات ديزل 

  دون غيرها 7محركات ديزيل للسفن او الطائرات و محركات غاز للسفن بالفئة 
 

------- :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378969  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه ذات مسئوليه محدودة تاسست وقائمه طبقا لقوانين المملكه  - شركة قصر األوانى 
  العربيه السعوديه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المملكة العربيه 11675الرياض  10205ب .حى المصيف طريق الدائرى الشمالى ص 
  السعودية

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

قارنات ) عدا ما كان منها للمركبات البريه(محركات ومكائن , االت وعدد اليه - 7الفئة 
عدا ( معدات زراعيه) عدا ما كان منها للمركبات البريه(اليه وعناصر نقل الحركة 

  ,7اجهزة تقفيس البيض االت بيع اوتوماتيه وجميع منتجات الفئة ) مايدار باليد
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0381498  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

االيمان لقطع غيار السيارات واالستيراد والتصدير  -مصطفى عبد هللا سليمان بخيت 
  فرد مصرى الجنسية -التجارية والتوكيالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -مركز فاقوس  -دمحم عبد هللا سليمان /ملك  -الصالحية القديمة 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  7جميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

تعهد  -التنازل عن البيان التجارى - معة تعهد مالك العالمة باستخدامها مج -:      االشتراطات        
مالك العالمة بتغيير كلمة فلتر بغيرها اذا استخدمت على منتجات اخرى بحيث تطابق الحقيقة وتدخل 

ضمن بيان المنتجات
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384967  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

النور لالستيراد و التصدير و تجارة قطع غيار  -اسالم عبد العظيم سليمان على 
  فرد مصرى الجنسية -سيارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

محمود احمد عبد الحليم حمودة اول المنصورة / شارع الصاوى بالنزهة بملك  13
  الدقهلية

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  )7(قط الوارد بالفئة السيور ف - 7الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391699  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -لتصدير والتوريدات العمومية  ستار لالستيراد  وا  -شركة دمحم احمد على وشريكه  
  شركة تضامن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجيزة   -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش   3

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  بوصفها اجزاء االت 7حجر قطع الرخام الوارد بالفئة  - 7الفئة 
 

347128عالمة رقم العالمة مرتبطة مع ال:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

145 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0393758  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة 
  وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -شارع الحرية  -الخرطوم   -السودان 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

 -) عدا ما كان منها للمركبات البرية(محركات ومكائن  -االت وعدد اليه  - 7الفئة 
معدات زراعية  - ) عدا ماكان منها للمركبات البرية(قارنات اليه وعناصر نقل الحركة 

االت اوتوماتية وجميع المنتجات الواردة  -اجهزة تفقيس البيض  -) عدا ما يدار باليد(
  7فى الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :      االشتراطات        
371393العالمة رقم 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394436  

  :خ ــــــــــــــــــتاريب
 

09/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -شركة سانشي لالدوات الكهربائية المحدودة 
  وقائمة طبقا لقوانين دولة السودان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بناية سال سابقا -تقاطع البلدية  -شارع الحرية  -الخرطوم  -السودان 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

 -)عدا ماكان منها للمركبات البرية ( محركات ومكائن -االت وعدد اليه  - 7الفئة 
معدات زراعية  - )عدا ما كان منها للمركبات البرية (قارنات اليه وعناصر نقل الحركة 

تجات الواردة االت بيع أوتوماتية وجميع المن -اجهزة تفقيس البيض  -)عدا ما يدار باليد(
  7فى الفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
371393العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395218  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه - هوت برس -لعزيز سليمان حسين اسامة عبدا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  - جمالون تجارى المرج  -شارع  مؤسسه الزكاة  2

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  7جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 7الفئة 
 

لي االلوان الموضحه بالنماذج منح الطالب حق خاص ع:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396055  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد  -اس سي ال للتجارة ةاالستيراد -تامر سالم سيداروس تادرس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -الظاهر  - شارع النزهه 67

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7الفالتر بكافه انواعها الوارده بالفئه  - 7الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396056  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد  -اس سي ال للتجارة ةاالستيراد -تامر سالم سيداروس تادرس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -الظاهر  -شارع النزهه  67

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7ده بالفئه الفالتر بكافه انواعها الوار - 7الفئة 
 

 -منح حق خاص على االلوان :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399423  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 7الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399530  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية -صناعات البهارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -قسم اول مدينة نصر  -ب ش السويسرى  121

  7  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  7االالت والمعدات بالفئة   - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

152 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399574  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -مصر لالنشاء والتعمير  شركة العروبة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  - العرب الدولي 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7ع المنتجات الواردة بالفئة رقم جمي - 7الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
  التنازل عن مقطع مول على حدى  - 399423العالمة رقم 
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401602  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -معتز احمد دمحم احمد وشركاه   
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7بالفئة  جميع المنتجات الواردة - 7الفئة 
 

) electric)( اليكتريك ( التنازل عن البيان التجاري :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401606  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 احمد عبد الرحيم معتز احمد دمحم -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  توصية بسيطة -وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئة - 7الفئة 
 

-----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : م قدم عنها طلب رق
 

    0401611  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

توصية  -معتز احمد دمحم احمد وشركاه  -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  7  : مةالــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7جميع المنتجات الواردة بالفئة - 7الفئة 
 

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 ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402580  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ابانيه محدودةشركة ي - توسي كوجيو كو ، ال تى دي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -طوكيو   -ساجنامى كو  -اوميزاتو   2- 2-2

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  7االت وادوات لتجيهز األغذيه والمشروبات الواردة بالفئة رقم  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402630  

  :خ ــــــــــــــــــتاريب
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -م .م.شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية   - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

   7جميع منتجات الفئة رقم  - 7الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399423العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403009  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة  - بيسيل  انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة ,  49544ميتشجان , أن دبليو ، جراند رابيدز , والكير افينيو  2345
  االمريكية 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

التنظيف الكهربائية ، خاصة اجهزة تنظيف األرضيات ؛ المكانس أجهزة  - 7الفئة 
الكهربائية ، المكانس بالبخار ، اجهزة تنظيف السجاد واألرضيات العارية و 

  دون غيرها 7الواردة بالفئه .المفروشات و اكسسواراتها 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403079  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدوده.ش- ال تي دي - تشجيانغ ليبانغ الكتريك كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

-321300تشجيانغ  -يونغكانغ -تشنغشي اندستري زوون  -3اكسيتا روود  29نمبر
  الصين

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

اقب كهربائية، مفكات كهربائية، مفاتيح ربط كهربائية، مقصات كهربائية، مث - 7الفئة 
آالت سنفرة كهربائية، آالت قطع، آالت وأجهزة تلميع كهربائية، مضخات تُدار بالهواء 

المضغوط، مطارق كهربائية، آالت نقش، عدد تحمل باليد ما عدا التي تدار يدوياً، 
، ]آالت[، منافيخ كهربائية ]آالت[، مناشير كهربائية )آالت نجارة(مساحج كهربائية 

وال  7المناشير الدائرية الكهربائية، االت طحن كهربائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
  .ترد ضمن فئات اخرى

 

-----:      االشتراطات        
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403482  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/12/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

فرد  -الصفوة لتوريد وتجارة ماكينات الخياطة وقطع الغيار  -مريم احمد هارون احمد  
  مصرى الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -قسم امبابه  -المنيرة الغربيه  -ش بورسعيد من ش القدس الشريف  6

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7تجات الواردة بالفئه جميع المن - 7الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404196  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -راديو دمحم طلعت  -دمحم طلعت احمداسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع عبد العزيز الموسكى القاهرة 36 

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  7جميع المنتجات الواردة فى الفئة   - 7الفئة 
 

272365العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404375  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحده االمريكيه  61629شمال شرق شارع ادمز ، بيوريا ، الينوي  100

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

؛ )عدا ما كان منها للمركبات البرية(اآلالت وعدد آلية؛ محركات ومكائن  - 7ئة الف
؛ معدات زراعية )عدا ما كان منها للمركبات البرية(قارنات آلية وعناصر نقل الحركة 

؛ قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات )عدا ما يدار باليد(
الهواء ) فالتر(آلالت؛ شمعات اإلشعال؛ مرشحات البرية؛ الصمامات كأجزاء من ا

سحب ) تركيبات(كأجزاء من اآلالت أو المكائن لألغراض الميكانيكية؛ مجموعات 
الهواء والعادم للمكائن والمحركات؛ منظمات المياه كأجزاء من اآلالت؛ مرشحات 

ات لآلالت؛ أجهزة بدء التشغيل للمحرك) وصالت قارنة(الزيت؛ قارنات ) فالتر(
والمكائن؛ مضخات كهربائية؛ أحزمة لآلالت؛ شفرات كأجزاء آالت؛ قطع ملحقة 

لجرف التربة واألشياء السائبة؛ ) قواديس(بالمركبات، وهي جرافات على شكل دالء 
فوهات الوقود لمحركات االحتراق؛ أجهزة فصل المياه لالستخدام في المحركات؛ 

مولدات التيار المتردد للمركبات البرية؛ سخانات الوقود للمحركات؛ مكثفات الهواء؛ 
محامل مقاومة لالحتكاك لآلالت؛ منصات مقاومة لالحتكاك لآلالت؛ أدوات ضد التلوث 

للمحركات والمكائن؛ محاور دواليب اآلالت؛ حلقات كريات المحامل لآلالت؛ كتائف 
خدمة ارتكاز لآلالت؛ محامل محركات ومكائن؛ بطانات مكابح لآلالت بخالف المست

مكابح لآلالت ) لقم(للمركبات؛ قطع مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات؛ نعول 
؛ آالت تدار بالهواء المضغوط؛ )مكربنات(بخالف المستخدمة للمركبات؛ الكاربارتير 

مضخات آالت تدار بالهواء المضغوط؛ ضاغطات لآلالت؛ أذرع توصيل لآلالت 
أجزاء لآلالت والمحركات والمكائن؛ مولدات والمحركات والمكائن؛ كبالت تحكم ك

التيار؛ رؤوس اسطوانات للمكائن؛ اسطوانات لآلالت؛ أسطوانات للمحركات والمكائن؛ 
لقم حفر كأجزاء آالت؛ رؤوس حفر كأجزاء آالت؛ مثاقب ألية؛ سيور مولدات؛ مولدات؛ 

قود سيور للمحركات والمكائن؛ مراوح للمحركات والمكائن؛ أجهزة تحويل الو
لمحركات االحتراق الداخلي؛ مسننات نقل الحركة لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات 

البرية؛ واقيات كأجزاء آالت؛ مطارق كأجزاء آالت؛ مطارق هيدرولية؛ مضخات 
تشحيم؛ مشحمات كأجزاء آالت؛ دواليب تنظيم سرعة اآلالت؛ مكابس للمحركات 

ائية؛ مسننات تخفيض السرعة بخالف والمكائن؛ بكرات كأجزاء آالت؛ مضخات كهرب
المستخدمة للمركبات البرية؛ قارنات ألعمدة اإلدارة لآلالت؛ محامل ألعمدة نقل الحركة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

كأجزاء آالت؛ ضاغطات فائقة للمحركات والمكائن؛ ضاغطات تربينية للمحركات 
والمكائن؛ سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف المستخدمة في المركبات البريةً؛ 

طات تربينية؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله التي تباع كوحدة ضاغ
مع البضائع؛ قطع غيار مكائن آلية للمركبات البرية، واآلالت الزراعية، وآالت جرف 
التربة، والسيما محركات بدء التشغيل، ومولدات التيار المتردد، والمكابس، ورؤوس 

د، وضاغطات تربينية، وقطع أنظمة التشحيم، االسطوانات، وقطع أنظمة التبري
؛ أعمدة مرفقية للمحركات، وأعمدة كامات )البلوكات(وضاغطات الهواء، واللقم 

للمحركات، ومحامل للمحركات؛ كاتمات صوت المحركات والمكائن؛ أغطية لعادم 
وأغطية مشع ) رادياتيرات تبريد(المحركات؛ كاتمات صوت لعادم المحركات؛ مشعات 

للمركبات؛ أجهزة صرف عوادم المحركات والمكائن؛ مولدات تيار، ) دياتير تبريدرا(
وضاغطات، ومضخات كأجزاء من اآلالت والمحركات والمكائن، وأجزائها، لالستخدام 
في الزراعة، والدمك، والبناء، والهدم، وتهيئة األرض، وتحيط األرض، وجرف التربة، 

اظر الطبيعية، والعناية بالعشب، والرفع، والدفع وإدارة الغابات والعناية بها، والمن
البحري، ومناولة المواد، والتعدين، وتغطية التربة، وتوزيع النفط والغاز، استكشاف 

النفط والغاز، وإنتاج النفط والغاز، والرصف، ومد األنابيب، وتوليد الطاقة، وبناء 
وادارة النفايات ، وادارة  وإصالح الطرق ، واعداد ومعالجة المواقع ، وحفر االنفاق ،

الغطاء النباتى ، قطع غيار واجزاء لالالت وقطع غيار واجزاءالمحركات لالستخدامها 
فى الدمك ، وضغط الغاز ، والهدم ، وتهيئة االرض ، وتحيط االرض ، وجرف التربة ، 

، وادارة الغابات والعناية بها ، والسيما قطع وتهذيب االشجار ، والمناظر الطبيعية 
والعناية بالعشب ، والرفع، والدفع البحرى ، ومناولة المواد ، والتعدين ، وتغطية التربة 

، والرصف ، ومد االنابيب ، وتشغيل عمليات حفر النفط والغاز ، وانتاج الطاقة من 
المحركات والمولدات ، وضخ النفط ، وادارة النفايات ، وادارة الغطاء النباتى ، العدد 

ها لالستخدام فى قطع وتهذيب االشجار واالغصان ، والدمك ، والهدم ، االلية واجزائ
وتهيئة االرض ، وتحيط االرض ، وجرف التربة ، والمناظر الطبيعية ، والعناية 

بالعشب ، والرفع ، والتعدين ، وتغطية التربة ، والرصف ، ومد االنابيب ، مرشحات 
ئن ، وحدات كبس ، والسيما االت الزيت والهواء والغاز للمحركات والمكا) فالتر(

  7الكبس الصناعية 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 ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404615  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدوده - منزلية شركة اولمار للتجارة والتوريدات واالجهزة ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابو الفدا متفرع من ش الهرم اسباتس خلف بنك االسكان والتعمير الهرم جيزه 9

  7  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 7اجهزة الغسيل غساالت المالبس غساالت االطباق فئة  - 7الفئة 
 

-------    :   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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0391700  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  -ستار لالستيراد  والتصدير والتوريدات العمومية   -شركة دمحم احمد على وشريكه   
  شركة تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر -الجيزة    -بوالق الدكرور  -ش طه ابو حشيش  3

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  بوصفها عدد يدوية 8اسطوانات قطع الرخام بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

341689العالمة مرتبطة مع العالمة رقم :      االشتراطات        
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394685  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

14/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية  -لورد للتجارة والصناعة ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بورسعيد  - قسم الشرق   -ش صفية زغلول  12

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

خرطوشة ال -صناديق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكينات الحالقة  - 8الفئة 
 - العدد  -االحتياجات الالزمة لهذه المنتجات  -قطع الغيار  -المخصصة للحالقة 

  دون غيرها 8ادوات القطع والسكاكين بالفئة  -االدوات اليدوية 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة:      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394686  

  :خ ــــــــــــــــــتاريب
 

14/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م .م.لورد للتجارة والصناعة  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مصر  -بورسعيد   -حى شرق   -شارع صفية زغلول  12

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

الخرطوشة  -صناديق الحالقة  -لحالقة ادوات ا -شفرات وماكينات الحالقة  - 8الفئة 
 - العدد  -االحتياجات الالزمة لهذه المنتجات  -قطع الغيار  -المخصصة للحالقة 

  8ادوات القطع والسكاكين بالفئة رقم  -االدوات اليدوية 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0395517  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية  -لورد للتجارة والصناعة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش صفية زغلول قسم الشرق بورسعيد 12

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

ادوات  - االدوات اليدويه  -العدد  -حالقه ادوات ال -شفرا ت وماكينات الحالقه  - 8الفئة 
  دون غيرها 8القطع القطع والسكاكين الوارده بالفئه 

 

 CAREالتنازل عن كلمة كير  -وغيرها  61449العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399424  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق اسكندريه مطروح العروبه مول التجارى طريق مطار برج العرب  34,5الكيلو 
  الدولى نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 8جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 8الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399575  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -ير شركة العروبة مصر لالنشاء والتعم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  8جميع منتجات الفئة رقم  - 8الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
  على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399424العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400028  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  لورد للتجارة والصناعة ش مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش صفيه زغلول   حى شرق بورسعيد  12

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

شفرات وماكينات الحالقه ادوات الحالقه علب وحوامل وخراطيش لماكينات  - 8الفئة 
 8ويه ادوات القطع والسكاكين فئة وشفرات الحالقه صناديق الحالقه العدد االدوات اليد

  دون غيرها
 

------:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402631  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية   -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبة مول التجارى  -طريق اسكندرية مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

  8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :     االشتراطات        
399424العالمة رقم 
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403904  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه .ش-شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج -العروبة مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

   8جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 8الفئة 
 

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

  عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404999  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ذى جيليت كمبانى ال ال سي 
  ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكيه  - 2127ماساتشوستس  -بوسطن  -وان جيليت بارك  

  8  : المةــــــات العـــفئ
  

ادوات الحالقة وشفرات ماكينات الحالقة ؛ حافظات توزيع شفرات ماكينات  - 8الفئة 
يعها الحالقة ، وعلب حفظ وحامالت وخراطيش حفظ شفرات ماكينات الحالقة، وجم

   8بالفئة .مصممة خصيصاً لشفرات ماكينات الحالقة وتحتوي عليها
 

وغيرها 50819العالمة 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0265565  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/10/2011  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه تايوانيه  -كوربوريشن اتش تى سى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  تايوان , تاويوان سيتى    -زنغهوا رود  23رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

) APLs(وواجهات برمجه تطبيقيه ) SDKs(طقوم تطوير البرمجيات  - 9الفئة 
الهواتف الذكيه والهواتف الستخدمها فى تطوير تطبيقات وبرامج الهواتف النقاله و

الخلويه واجهزة الكمبيوتر المحموله واالقراص والمساعدات الرقميه الشخصيه 
)PDAS ( واالجهزه االلكترونيه الرقميه الالسلكيه المحموله لنقل وتسجيل وتنظيم

وإرسال ومعالجة وتخزين ومراجعه النصوص والبيانات والصور وملفات الصوت 
  )API(ستخدمه كواجهه برمجيه تطبيقيهبرمجيات الكمبيوتر الم

 

منح الطالب حق اسبقيه :      االشتراطات        
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0320216  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة متحدة امريكية   -فى ام وير ،أنك 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة األمريكية  94304هبلفيو أفينيو ، بالو آلتو ، كاليفورنيا  3401

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج الحاسوب  -تحديدا  -برمجيات الحاسوب والكتيبات التى تباع كوحدة  - 9الفئة 
نقل طلبات  -سبة ادارة موارد الحو -واستخدام انظمة التشغيل المتعددة  -فحص  -الدارة 

تحميل وتطبيق انظمة وتطبيقات  -وشراء  -الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات 
التخزين  -برمجيات انظمة التشغيل المستخدمة عبر خوادم  - تشغيل الحاسوب 

 -تطوير  -والشبكات لتجميع موارد االجهزة وتقديم خدمات متضمنة لطلبات التشغيل 
وتدرجيه برمجيات  -وامن  -الجهزة عن طريق ادارة توفر ادارة مصادر البرمجيات وا

برمجيات انظمة التشغيل الدارة واوتوماتية عمليات ادارة شبكات تكنولوجيا  -التطبيقات 
 -المعلومات عن طريق انشاء وحدة تغيير تقوم بتحريك الخوادم ديناميكيا وبدون عرقلة 

برمجيات الدارة  -خدمى التطبيقات مصادر التخزين والشبكات دون انقطاع الخدمة لمست
برمجيات التحقق الدارة  - والتحقق من البنى التحتية لسطح المكتب االفتراضى 

  دون غيرها  9المستخدمين والواردة بالفئة رقم 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0352216  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/05/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين  -سيسكو تكنولوجى ، انك 
  المرعية فى كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  95134يفورنيا وست تاسمان درايف ، سان هوزيه ، كال 170
  األمريكية 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تشغيل الشبكات الحاسوبية وإدارتها  - 9الفئة 
ومراقبتها وتأمينها وتحسين أدائها ؛ البرمجيات الحاسوبية إلدارة الشبكات ؛ البرمجيات 

ييمية الميدانية الخاصة بالمواقع اإللكترونية وحركة اإلنترنت ؛ الحاسوبية للتحليالت التق
البرمجيات الحاسوبية في مجال أمن الشبكة الحاسوبية ؛ العتاد الحاسوبي ؛ موزعات 
الشبكات الحاسوبية ؛ نقاط وصول الشبكات المحلية ونقاط وصول الشبكات المحلية 

د الشبكة الواسعة النطاق ؛ موجهات الالسلكية لربط مستخدمي الشبكات الحاسوبية ؛ عتا
الشبكة الواسعة النطاق ؛ الموجهات الالسلكية ؛ برمجيات تشغيل الشبكة الواسعة النطاق 

؛ البرمجيات الحاسوبية إلدارة قواعد البيانات ؛ موجهات بوابات الوصل في شكل 
  9بالفئة . أجهزة تحكم بالحاسوب
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0361298  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ساندفيك أنتليكيتشوال بروبيرتى ايه بى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كو ، طوكيو ، اليابان  -شوم ، شيو  1 -كيو باشى  - 15 -  1

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

نحديدا على شكل اسالك واشرطة وقضبان  -هربائية المواد المقاومة الك - 9الفئة 
وانابيب وشبكات انانبيب ومواسير والواح وصفائح والوقائق والخزف الفلزى ومسحوق 

االجهزة واالدوات الكهربائية  -المعادن وكربيد السيلكون والمواد ثنائية المعدن 
كثفات اجهزة االشعال وااللكترونية لقياس والتحكم والمراقبة والتنظيم المقاومات والم

 9الكهربائية اجهزة الفحص لمراجل الغاز والزيت ، االفران الستخدام المختبرات فئة 
  دون غيرها

 

-----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0362293  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -مؤسسة الصياد للكابالت الكهربائية  -احمد عبد المنعم دمحم عادل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه  -مركز القناطر الخيريه  -احمد عبد المنعم دمحم / باسوس ملك 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9اسالك كهربائية الوارده بالفئه   - 9الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0364282  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.توفير للمواد الغذائية ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زةالجي -اكتوبر  6مدينة   -المنطقة الصناعية السادسة  11مبنى رقم د القطعة رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9جميع انواع البطاريات و المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0370013  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/04/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤلفة طبقا لقوانين امريكا -اينيرجيزر براندز ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  63141ماريفيل يونيفرستي درايف ، سانت لويس ميسوري  533
  االمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9الواردة بالفئة  البطاريات و جميع المنتجات - 9الفئة 
 

 MAXالتنازل عن  -وغيرها  337682العالمة مرتبطة مع العالمة رقم :      االشتراطات        
PLUS 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0371006  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/05/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  المسئولية مؤلفة قائمة طبقا لقوانين دولة سويسرا شركة محدودة -شوب ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  زيوريخ ، سويسرا 8001،  32بارنجاس 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

الكمبيوتر وتطبيقات االجهزة النقالة ، برامج الكمبيوتر ، ) برمجيات(برامج  - 9الفئة 
قابلة الدارة وتوجية ) برمجيات(ين ، برامج برامج الكمبيوتر لالستخدام فى التأم

قابلة للتنزيل لالستخدام فى صناعة التأمين ، ) برمجيات(المطالبات التأمينية ، برامج 
وهى برامج لالستخدام فى معلومات وتقييمات وادارة ومدفوعات وفواتير المطالبات 

مطالبات المتعلقة بوثائق الكمبيوتر الستخدامها فى تقديم ال) برمجيات(التأمينية ، برامج 
الكمبيوتر ) برمجيات(التأمين ، وتجهيز المطالبات ، واالبالغ عن الحوادث ، برامج 

بين االعمال وفيما بينها ، ) الفورى(التى تسمح بنقل وتبادل البيانات فى الوقت الفعلى 
م وتحويل المحتوى الرقمى الى اشكال اخرى من المحتوى الرقمى ، وجميعها لالستخدا

فى صناعة التأمين ، المنشورات االلكترونية القابلة للتنزيل والمعلومات االلكترونية فى 
التقارير القابلة للتنزيل والمقاالت المكتوبة القابلة للتنزيل والمقدمة ) فى شكل(طبيعة 

  9عبر االنترنت فى مجاالت ادارة المخاطر والتأمين بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0372470  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/06/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه منطقة حرة -انترناشيونال  ش م ح  3بى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبى االمارات  371408ب  -ص 842مكتب  4WBالمنطقة الحرة بمطار دبى مبنر 
  العربية المتحده

  9  : ةالمــــــات العـــفئ
  

االجهزة واالدوات العلميه والمالحيه والمساحيه واجهزة وادوات التصوير  - 9الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واالجهزة واالدوات البصريه وادوات الوزن والقياس واالشارة 

اجهزة وادوات لوصل او تشغيل او تحويل او , واالنقاذ والتعليم ) االشراف ( والمراقبه 
اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ , نظيم او التحكم في الطاقه الكهربائيه تكثيف او ت

, اقراص مضغوطه , اقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسيه ,الصوت او الصور 
اليات لالجهزة التي تعمل , اقراص فيديو رقميه وغيرها من وسائط التسجيل الرقميه 

اجهزة , معدات معالجه البيانات , االت حاسبه , االت تسجيل النقد , بقطع النقد 
  دون غيرها 9في الفئه , اجهزة اطفاء الحرائق , برمجيات كمبيوتر , الكمبيوتر 

 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0374752  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

06/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة  -، ال تى دى .هانجزهو هيكفيجون ديجيتال تكنولوجى كو
  تأسست وقائمة طبقا لقوانين الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الصين 310013  -، كيانمو رود ، بينجيانج ديستركت ، هانجزهو #  555ان او 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

، مسجلة ، برامج تشغيل ) برامج(اجهزة ذاكرة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر   - 9الفئة 
الكمبيوتر ، مسجلة ، برمجيات الكمبيوتر ، مسجلة ، تطبيقات برمجية الكمبيوتر ، قابلة 

للتنزيل ، عدادات الوقوف ، اجهزة فحص الدمغات البريدية ، كواشف قطع النقد 
، اليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقود المعدنية ، صور مجسمة ، اجهزة المزيفة 

التعرف على الوجوة ، اجهزة ارسال الصور تلغرافيا ، اجهزة وادوات وزن ، مقاييس ، 
لوحات اعالنات الكترونية ، اجهزة اتصال دخلى ، هواتف فيديو ، نظام تحديد الموضع 

، اجهزة تسجيل الصوت ، مسجالت ، ) ةبصري -سمعية (العالمى ، اقراص مدمجة 
( فيديو ، كاميرات الفيديو ، اجهزة مراقبة كهربائية ، اجهزة مراقبة الطفل ، كاميرات 

) فالتر(، مرشحات ) للتصوير الفوتوغرافى(، شاشات ) للتصوير الفوتوغرافى
، مناصب الجهزة التصوير الفوتوغرافى ، مناصب ثالثية ) للتصوير الفوتوغرافى(
) تحمل باليد(لقوائم للكاميرات ، اغطية عدسات ، عصا للتصوير من الكاميرا االمامية ا

، ) دارات متكاملة(، اجهزة قياس ، عدسات بصرية ، رقائق للدارات المتكاملة ، رقائق 
الياف (مكثفات ، شاشات فيديو ، اجهزة التحكم عن بعد ، الياف توصيل الضوء 

كم عن بعد بالعلميات الصناعية ، مانعات صواعق ، ، منشأت كهربائية للتح) بصرية
اجهزة تحليل كهربائى ، طفايات الحريق ، شاشات عرض اشعاعية لالغراض 

الصناعية ، اجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصى ، اجهزة كهربائية لمنع 
لكهربائية النظارات ، البطاريات ا/ السرقة ، اجهزة انذار ضد السرقة ، النظارات االنفية

، كاميرا رقمية تناظرية ، شاشة العرض البلورية ) للتصوير الفوتوغرافى(، شرائح 
)LCD ( مفاتيح نقطة االدخال ، مولدات تبديلية للطاقة ، الكابالت ، جهاز الهاتف ،

  9الداخلى بالفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0375705  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة امريكيه -كوم ، انك . 9ايه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية 94301اليتون افينيو ، بالو  التو ، سى ايه  101

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لتحكم باألجهزة المدعمة بالشبكة االجهزة والبرامج لالستخدام لالتصال وا - 9الفئة 
المنزلي والبيئي والتحّكم ) المراقبة(، أجهزة للرصد ))IoTالمعلوماتيّة لألشياء 

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

المنزلي والبيئي والتحّكم والتشغيل اآللي ، أجهزة تحليل ) المراقبة(عمليّات الرصد 
البيانات وِعدد اإلتصال الدّاخلي، أجهزة التشغيل اآللي للمنزل، أجهزة قائمة بذاتها 

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

والِعدد البصرية، األجهزة والعدد الخاصة بالتسجيل و إرسال وإعادة استنطاق الصوت 
والصورة، أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب لمعاملة ومزامنة وتسجيل 

ال ولعب وعرض الصور والصوت وتنظيم وتنزيل وتحميل وإرسال وتدفق وإستقب
والفيديو وملفات البيانات، أجهزة اإلتصال إلرسال الصوت والصور والبيانات، أجهزة 
إرسال وإستقبال الصوت والبيانات، برامج الحاسوب، األجراس، األقفال اإللكترونيّة، 

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

كاميرات األمن، كاميرات فيديو لمراقبة المساكن من الداخل والخارج والمباني التجاريّة 
باإلضافة إلى أجهزة تحّكم عن بعد للمراقبة والتحّكم والتشغيل اآللي عن بعد، أجهزة 

لفيديو وأجهزة إستقبال الفيديو، الكاميرات، كاميرات الويب، تدفّق الفيديو، التسجيل با
أجهزة وِعدد للرؤية الليلية، جهاز اإلنذار وحّمالة وقاعدة الكاميرا، كاشفات المخاطر 

البيئيّة وبالتحديد األجهزة التي تكشف وتسجل وجود المياه ومستوى الرطوبة ودرجات 
ات، ِعدد وكاميرات الدوائر التلفيزيونيّة اإلحترار والحرارة والحركة والتنقّل واألصو

المغلقة، أضواء األمن، أجهزة مراقبة األطفال والحيوانات األليفة ووحدات مشاهدة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

الحيوانات األليفة، قطع وتجهيزات أكسسوارات للبضائع السابق ذكرها، برامج 
لتحّكم المنزلي والبيئي وا) المراقبة(المراقبة، برامج الحاسوب والتطبيقات للرصد 

والتشغيل اآللي، برامج وبرامج التطبيقات تتيح للمستخدمين التعّرف على الزائرين 
المؤلفّة من برامج الكمبيوتر ) SDKs(واإلتصال بهم، مجموعات تطوير البرامج 

التي تستخدمها األجهزة ) APIs(لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات 
تقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت اإللكترونيّة واألنظمة وال

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

ة المستخدم المتصلة إلنشاء البرامج والتطبيقات المتعلّقة بأجهز) API(برمجة التطبيقات 
تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب ) SDKs(باإلنترنت، مجموعات تطوير البرامج 

إلنشاء برامج وتطبيقات ) API(وبرامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات 
متعلقة بالحماية ضد السرقة وأنظمة األمن وأنظمة مراقبة المنازل ومراكز العمل، 

ي واألمر الصوتي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة برامج التعرف الشخص
أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وأجهزة المساعدة الشخصيّة، 

برامج كمبيوتر للمراقبة والتحليل عن بعد، أنظمة التحكم االلكتروني باآلالت، برامج 
واألنظمة التشغيلية لآلالت، الحاسوب لمراقبة والتحكم باإلتصاالت بين الحواسيب 

منتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وبالتحديد المكونات اإللكترونيّة ألنظمة األمن، 
برامج المالحة لإلستخدام مع المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة 

وب لإلستخدام في ، برامج الحاس))IoTلإلستخدام المتعلق بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 
تتبّع ومراقبة وضع ونطاق المركبات الذكيّة والمركبات المستقلّة واآلالت المتنقلة 

، األنظمة ))IoTلإلستخدام مع األجهزة المدعمة بالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 
اإللكترونيّة والمعدات واألجهزة وبالتحديد برامج أداء المحرك وبرامج وضع 

وإستشعارات ديناكيميّة ذكيّة لإلستخدام مع األجهزة المدعمة اإلستشعارات وبرامج 
، األجهزة اآلليّة للمراقبة اإللكترونية القائمة بذاتها ))IoTبالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

التي توّظف بهدف جمع األدلّة واإلستخبارات السريّة، متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء، 
ء، الحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل الساعات الذكيّة، آالت التصوير القابلة لإلرتدا

لحواسيب القابلة لإلرتداء على شكل النظارات الذكيّة، شاشات عرض الفيديو القابلة 
لإلرتداء، سماعات االتصاالت لالستخدام مع الهواتف المحمولة وإتصاالت الراديو 

االتصاالت األخرى والواردة  وأنظمة االتصال الداخلي أو أجهزة إرسال واستقبال شبكة
  .دون غيرها 9بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378393  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة امريكية متحدة تالفت فى والية ، مينيسوتا الواليات  -انك  -تارجت براندز 
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

الواليات  -  55403مينسوتا  -مينابوليس  3165تى بى اس -نيكولت مول  1000
المتحدة االمريكية                                                                                             

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

طبية النظارات الشمسية علب النظارات والنظارات الشمسية النظارات ال - 9الفئة 
سماعات االذن وسماعات الراس مكبرات الصوت سماعات قضبان الصوت الحقائب 

الواقية للمعدات الصوتية على شكل سماعات أذن وسماعات راس وسماعات االت 
  دون غيرها 9تصوير حقائب االت تصوير فئة 

 

-----:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378971  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  - شركة قصر األوانى 
  العربية السعودية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، المملكة 11675، الرياض  10205. ب.ئرى الشمالى ، صحى المصيف طريق الدا
  العربيه السعودية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 9الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واالشارة 

أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو , واالنقاذ والتعليم ) االشراف ( راقبة والم
تكثيف او تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو ارسال أو نسخ 

أقراص مدمجة، , أقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسية , الصوت أو الصور 
التسجيل الرقمية؛ آليات لالجهزة التي تعمل  أقراص فيديوية رقمية و غيرها من وسائط

معدات معالجة البيانات، أجهزة , آالت حاسبة , آالت تسجيل النقد , بقطع النقود
: الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر؛آجهزةإطفاء الحرائق و جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 

9.  
 

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

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0383483  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة امريكيه مؤسسة طبقا لقوانين نيفادا -كوم ، انك . اى ام دى بى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحده االمريكيه  98109شنطن تيرى افنيو ان ، سياتل ، وا 410

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد  - 9الفئة 
الفوتوغرافية والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن 

واإلنقاذ والتعليم، األجهزة واألدوات ) المراقبة( والقياس وإعطاء اإلشارات والضبط
لوصل أو فتح أو تحويل أو تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل 
أو إرسال أو إعادة استنطاق الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص 

وسائط التسجيل الرقمية،  التسجيل، أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وغيرها من
أنظمة األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، اآلالت الراصدة للنقود واآلالت الحاسبة 

ومعدات معالجة البيانات والحواسيب، برامج الحاسوب، أجهزة إطفاء الحريق، 
تسجيالت الصوت المسجلة مسبقاً والقابلة للتنزيل متضمنة برمجة الترفيه، تسجيالت 

المسجلة مسبقاً المتضمنة برمجة الترفيه، التسجيالت السمعية والبصرية المسجلة  الفيديو
مسبقاً والقابلة للتنزيل متضمنة برمجة الترفيه، التسجيالت السمعية والبصرية المسجلة 

مسبقاً على شكل األقراص البصرية وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص المدمجة 
السمعبصرية وملفات البيانات واألعمال اإللكترونية  متضمنة برمجة الترفيه، األعمال

على شكل ملفات سمعبصرية قابلة للتنزيل وجميع ما ذكر آنفاً قابل للتنزيل عبر 
اإلنترنت أو شبكات االتصاالت أو شبكات الحاسوب األخرى متضمنة برمجة الترفيه، 

ر وصول برامج تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف النقال لإلستخدام في توفي
المستخدمين الى قواعد بيانات قابلة للبحث، البرامج لتوصيل المحتوى الالسلكي، 

البرامج القابلة للتنزيل المتضمنة قواعد بيانات الترفيه متضمنة المعلومات واألخبار 
وآراء وتعليقات المستخدم حول عروض التلفزيون والصور المتحركة والمشاهير 

إلستخدام على أجهزة الحاسوب والهاتف النقال، البرامج والممثلين وصناعة الترفيه ل
للوصول الى المعلومات على اإلنترنت أو شبكات الحاسوب أو االتصاالت األخرى، 

البرامج لتنسيق المحتوى والنص واألعمال البصرية واألعمال السمعبصرية والبيانات 
الحواسيب واألجهزة والملفات واألعمال اإللكترونية وتحويلها الى شكل يتوافق مع 

اإللكترونية المحمولة، البرامج إلتاحة المحتوى والنص واألعمال البصرية واألعمال 
السمعبصرية والبيانات والملفات واألعمال اإللكترونية ليتم تنزيلها والوصول اليها على 

الحاسوب أو أجهزة المستخدم اإللكترونية المحمولة األخرى، األجهزة لتغيير أبر 
وغراف، الخزائن لمضخمات الصوت، أجهزة تنظيف أقراص تسجيل الصوت، الفون



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

190 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

لوحات مفاتيح الحاسوب، حافظات النظارات، سالسل النظارات، تعليقات النظارات، 
اطارات النظارات، قاعدة األجهزة الفوتوغرافية، برامج تطبيقات الحاسوب لتنظيم 

ص والصوت والفيديو والصور وإرسال والتالعب ومعالجة وتدفق وتشغيل ومراجعة الن
وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة على األجهزة اإللكترونية الرقمية، برامج 
تطبيقات الحاسوب التي تخول المستخدمين من إنشاء توصيات مخصصة للفيديو 

وبرامج التلفزيون والصور المتحركة على أساس تفضيالت المستخدم، برامج تطبيقات 
في المشاركة والبحث والتعليق وتقييم الفيديو وبرامج التلفزيون الحاسوب لإلستخدام 

والصولر المتحركة والمشاهير وغيرها من المعلومات حول صناعة الترفيه، برامج 
تطبيقات الحاسوب لإلستخدام مع الهاتف النقال واألجهزة النقالة والمحمولة باليد التي 

مقتطفات من األفالم والفيديو واآلراء  تخول المستخدمين شراء بطاقات األفالم ومشاهدة
حول األفالم ومشاهدة ومعالجة المعلومات حول الفيديو وأوقات العروض ومواقع 

قاعات السينما وغيرها من األحداث الترفيهية ومشاركة المعلومات المذكورة آنفاً مع 
باقي المستخدمين، برامج تطبيقات الحاسوب للوصول والبحث والتصفح وعرض 

اد التقارير وقراءة وإعطاء توصيات والمشاركة والنشر على وسائل التواصل وإعد
االجتماعي وتنظيم وتتبع وتدفق أحداث الترفيه ومحتوى المعلومات واألخبار المتعلقة 

بصناعة الترفيه، برامج الحاسوب لتدفق وبث وإرسال وتوزيع وإعادة إستنطاق وتنظيم 
يديو واأللعاب والمحتوى السمعبصري ومشاركة محتوى الموسيقى والصوت والف

والمتعدد الوسائط وغيرها من البيانات عبر شبكات االتصاالت العالمية، برامج 
الحاسوب لتأليف وتحميل وارسال واستقبال وتعديل واستخالص وتشفير وفك تشفير 

وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم النصوص والبيانات والصور وملفّات الصوت 
يات متعددة الوسائط، برامج الحاسوب التي تخول المستخدم عرض والفيديو والمحتو

الصوت والفيديو والنصوص والمحتويات متعددة الوسائط واإلستماع إليها، برامج 
الحاسوب إلنشاء وتوفير قواعد بيانات قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات، برامج 

معامالت على الخط مباشرة محركات البحث، برامج الحاسوب لتسهيل الدفع وإجراء ال
، برامج الحاسوب لإلستخدام في نشر الدعاية واإلعالن لآلخرين، برامج )االنترنت(

الحاسوب لإلستخدام في مشاركة المعلومات حول المنتجات والخدمات والصفقات، 
برامج الحاسوب للتخزين اإللكتروني للبيانات، برامج الحاسوب للتعرف على الصورة 

مج الحاسوب للتشغيل اآللي للمنازل، برامج الحاسوب لشراء والوصول إلى والكالم، برا
األفالم وعروض التلفزيون والفيديو والموسيقى والمحتويات المتعددة الوسائط 

ومشاهدتها، برامج التصفح عبر اإلنترنت، ملفّات الموسيقى القابلة للتنزيل، المحتويات 
ط القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة السمعبصريّة والمحتويات المتعددة الوسائ

والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة متوقرة من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب، 
الصور المتحركة وعروض التلفزيون القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخياليّة 

لقصص والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة وتسجيالت الصوت والفيديو متضمنّة ا
الخياليّة والواقعيّة المتعلّقة بمواضيع متعددة، ملفات سمعيّة وملفات متعددة الوسائط 
وملفات النصوص والوثائق المكتوبة والمواد السمعيّة ومواد الفيديو القابلة للتنزيل 

متضمنة المحتويات الواقعيّة والخيالية المتعلّقة بمواضيع متعددة، تطبيقات الهاتف النقّال 
بلة للتنزيل لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الموسيقى والصوت والفيديو القا

واأللعاب والمحتويات السمعبصريّة والمحتويات متعددة الوسائط وغيرها من البيانات، 
أجهزة تدفّق الوسائط الرقميّة، أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، األجهزة اإللكترونية 

ال وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور النقالة والمحمولة باليد إلرس
والصوت والفيديو والبيانات عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية 
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وشبكات االتصاالت اإللكترونية واألجزاء والقطع اإللكترونية والميكانيكية التابعة لها، 
ظمات اإللكترونية الحواسيب والحواسيب اللوحية ومشغالت الصوت والفيديو والمن

الشخصية والمساعدات الشخصية الرقمية وأجهزة تحديد المواقع العالمية والقطع 
واألجهزة اإللكترونية والميكانيكية التابعة لها، أجهزة الحاسوب الطرفية، مكونات 

الحاسوب، شاشات المراقبة وشاشات العرض واألسالك والكابالت والمودمات 
ص والمحوالت وبطاقات المحّول وموصالت الكابالت والطابعات ومشغالت األقرا

وقابسة الموصالت وموصالت الطاقة الكهربائية وقواعد االشحن اإللكتروني 
والمشغالت، شاحنات البطاريّة، حزم البطاريّات، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات 

الذاكرة، سماعات الرأس وسماعات األذن، مكبرات الصوت والميكروفونات 
اعات، العلب واألغطية والقواعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة والمحمولة باليد والسم

إلرسال وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو 
والبيانات بما فيها عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات اإلتصال 

عن بعد الخاصة باألجهزة اإللكترونية المحمولة  اإللكترونية والحواسيب، أجهزة التحكم
والمحمولة باليد والحواسيب، بطاقات الهدايا المشفرة مغناطيسياً، برامج الحاسوب 

لتجميع وتنظيم وتعديل وحفظ المرجع وإرسال وتخزين ومشاركة المعلومات والبيانات، 
سوق على البرامج إلرسال وعرض النصوص والصور والصوت، برامج الحاسوب للت

، أجزاء الحاسوب التشغيلية، رقائق الحاسوب، البطاريات، )اإلنترنت(الخط مباشرة 
األجهزة المحمولة باليد للتحكم بالتلفزيون ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت 

وأنظمة الستيريو وأنظمة الترفيه، برامج الحاسوب إلدارة المعلومات، البرامج لمزامنة 
حاسوب للوصول والتصفح وبحث قواعد البيانات على الخط قواعد البيانات، برامج ال

، البرامج لمزامنة البيانات بين محطة أو جهاز عن بعد وبين محطة )اإلنترنت(مباشرة 
أو جهاز ثابت أو عن بعد، البرامج لإلتصاالت عن بعد واإلتصاالت عبر شبكات 

صاالت بما فيها الحاسوب العالمية أو المحلية، البرامج للوصول الى شبكات االت
اإلنترنت، البرامج لتحليل وإسترداد البيانات، البرامج للنسخ اإلحتياطي لنظام الحاسوب، 
الراديو وأجهزة إرسال وإستقبال الراديو، مشغالت الوسائط ومكبرات الصوت، مكونات 

الصوت وملحقاته، الهواتف، الهواتف النقالة، مضخمات الصوت وأجهزة إستقبال 
ومعدات التأثيرات الصوتية لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، مولدات  الصوت، أجهزة

النغمة اإللكترونية لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، المكونات اإللكترونية لإلستخدام مع 
اآلالت الموسيقية، مكبرات الصوت وأجهزة الهاتف وأجهزة االتصاالت عن بعد 

أجهزة التسجيل الصوتي والتعرف على  والحواسيب لإلستخدام في المركبات اآللية،
الصوت، أجهزة شبكات االتصاالت، معدات واآلت االتصاالت اإللكترونية، معدات 

، كاميرات الفيديو، الكاميرات )الكاميرا(واآلت االتصاالت عن بعد، االت التصوير 
السينماتوغرافية، المحافظ الخاصة بمعدات واآلت التصوير، أجهزة التمركز للورق 

لشفاف للتصوير الفوتوغرافي، عدسات التصوير لإلستخدام القريب، شاشات العرض، ا
أجهزة العرض، أجهزة التلفزيون، أجهزة إستقبال التلفزيون، شاشة التلفزيون، أنظمة 
الستيريو وأنظمة المسرح المنزلي وأنظمة الترفيه المنزلي، برامج تطوير التطبيقات، 

وير تطبيقات البرامج األخرى، برامج نظام تشغيل برامج الحاسوب لإلستخدام في تط
الحاسوب، برامج الحاسوب لتكوين وتشغيل والتحكم باألجهزة النقالة واألجهزة القابلة 

لإلرتداء والهواتف المحمولة والنقالة والحواسيب وأجزاء الحواسيب الطرفية ومشغالت 
ة للبحث عن المعلومات الصوت والفيديو، برامج الحاسوب إلنشاء قواعد بيانات قابل

والبيانات لقواعد بيانات التواصل اإلجتماعي بين الزمالء، برامج العاب الحاسوب، 
الكتب اإللكترونية والمجالت والدوريات والرسائل اإلخبارية والصحف والمجالت 
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وغيرها من المنشورات القابلة للتنزيل، تكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعبصرية، 
لقابلة للتنزيل للهواتف المحمولة والنقالة، الرسوم المتحركة، أجهزة اإلتصال النغمات ا

الداخلي، الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، أجهزة الهاتف، أجهزة إستقبال الهاتف، 
أجهزة إرسال الهاتف، هواتف الفيديو، أقراص الفونوغراف وأقراص تسجيل الصوت، 

، لفافات )الكاسيت(الصوت، أشرطة الفيديو  شرائط تسجيل الصوت، ناقالت تسجيالت
ألعاب الفيديو، أشرطة الفيديو، اجهزة ذاكرة الحاسوب، المعالجات الصغيرة، المودمات، 

والشارات والحبال القصيرة والمشابك ) أربطة(النظارات الثالثية األبعاد، االحزمة 
وتنظيم وإرسال وتعديل  لألجهزة اإللكترونية الرقمية المحمولة والمحمولة باليد لتسجيل

ومراجعة ملفات النصوص والبيانات والصوت والصور والفيديو، الحقائب والمحافظ 
أو مشغالت الفيديو والحواسيب المحمولة /بشكل مخصص لتتضمن الموسيقى الرقمية و

باليد والمساعدات الشخصية الرقمية والمنظمات اإللكترونية ودفاتر المالحظات 
ستخدم بشكل قابل للقراءة إلكترونيًا أو آليًا أو من الحاسوب لإلستخدام الرقمية، أدلة الم

  .دون غيرها 9وبيعها كوحدة مع السلع المذكورة سابقاً والواردة بالفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -:      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384032  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة كمبيو هوم  للتوريدات العمومية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - مكرم عبيد   -شارع ابراهيم الرفاعى  9

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9يفون المحمول الواردة بالفئة رقم اكسسوارات الكمبيوتر والتل - 9الفئة 
 

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

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384033  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -لتوريدات العمومية شركة كمبيو هوم  ل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - مكرم عبيد   -شارع ابراهيم الرفاعى  9

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9اكسسوارات الكمبيوتر والتليفون المحمول الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

 HOMEالتنازل عن مقطع هوم  -مالك العالمة باستخدامها مجمعه  تعهد:      االشتراطات        
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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0385723  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه  -شنت لالستثمار الصناعي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الغربية -مركز طنطا  - امام شركة كهرباء جنوب الدلتا  -سبرباي 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز والترانسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه وسلك  - 9الفئة 
الكهرباء واوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه واالجهزه واألدوات الكهربائيه لوصل او 

   9يل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقه الكهربائيه والوارده بالفئه فتح او تحو
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388383  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية  -ال تي دي .هانغتشو إيزفيز نتورك كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جمهورية الصين الشعبية  -هانغتشو   -تشيانمو رود بينجيانغ ديستريكت  555رقم 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج مسجلة لتشغيل ; أجهزة ذاكرات كمبيوتر; أجهزة معالجة البيانات - 9الفئة 
لة; أجهزة ملحقة بالكمبيوتر; الكمبيوتر  جات بيانات معال; برمجيات كمبيوتر مسج¬

بطاقات الدارات ; وحدات معالجة مركزية; ]أجزاء كمبيوتر[شاشات عرض ; صغيرة
; برامج كمبيوتر مسجلة; ]بطاقات الدارات المتكاملة[ بطاقات ذكية ; المتكاملة

قارئات ; ]برمجيات قابلة للتنزيل[برامج كمبيوتر ; منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل
برامج (برامج المراقبة ; مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك ; ]معدات معالجة بيانات[

ملفات فيديو قابلة ; ملفات موسيقية قابلة للتنزيل; برامج ألعاب كمبيوتر; )الكمبيوتر
لوحات إعالنات ; بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع; مؤشرات الكمية; عدادات; للتنزيل

; أضواء وماضة ; ارات إلكترونية مضيئةإش; اللوحات اإلعالنية اإللكترونية; إلكترونية
أجهزة اتصال ; إشارات ضوئية أو آلية ; لوحات إشارات ضوئية أو آلية ; أضواء إشارة

أجهزة ; أجهزة رادار; أجهزة راديو; معدات شبكة االتصاالت; هواتف فيديو; داخلي
; ]ر طبلونيكمبيوت[أجهزة مالحة للمركبات ; إلكتروديناميكية للتحكم عن بعد باإلشارات

مسجالت ; أدوات تسجيل ; أدوات االتصاالت البصرية; نظام تحديد الموقع العالمي 
أجهزة استقبال ; آلة دعاية ذاتية الحركة; مشغالت وسائط محمولة; كاميرات فيديو; فيديو

للتصوير [كاميرات ; تطبيقات إعداد أفالم التصوير السينمائي; الصوت والفيديو
أجهزة إضاءة وّماضة ; ]للتصوير الفوتوغرافي[زة قياس السرعة أجه; ] الفوتوغرافي

أجهزة ; كواشف; أجهزة تعليم سمعية وبصرية; أدوات رصد; ]للتصوير الفوتوغرافي[
أجهزة تمثيلية للقيادة ; )ليست لغايات طبية(أجهزة ليزر ; ضبط السرعة للمركبات

أجهزة ; درجة الحرارة مؤشرات ; أجهزة قياس كثافة السوائل; والتحكم بالمركبات
أجهزة شبه ; )األسالك والكابالت(مواد الطاقة ; عدسات بصرية; وأدوات بصرية

منظمات ; مجسات كهربائية; أجهزة التحكم عن بعد; شاشات عرض الفيديو; موصالت
أجهزة كهربائية ; أجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي; )الكهربائية(الضوء 

أجهزة ; أجهزة إنذار صوتية ; كواشف الدخان; إنذار ضد الحريق أدوات; لمنع السرقة
; خاليا غلفانية; نظارات; أجهزة إنذار ضد السرقة; طنانات; أقفال كهربائية; إنذار

أجهزة مراقبة ذكية لألبواب بواسطة التعرف ; صور كرتونية متحركة; أجزاء بطاريات
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

; اميرا لتسجيل لوحات القيادةك; أقفال لألبواب بواسطة بصمة األصبع; الى الوجه
قوابس ومآخذ وأدوات توصيل أخرى ; أقراص تخزين; ]أدوات إنذار[أجراس 

; جهاز توجيه; بطاريات كهربائية; درع ومنصة للكاميرات; ]وصالت كهربائية[
روبوتات للمراقبة ; روبوتات ذات مواصفات بشرية تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي

أجهزة كمبيوتر قابلة ; لكمبيوتر، مسجلة أو قابلة للتنزيلمنصات برامج ا; األمنية
; ]ذات قائمة واحدة تحمل باليد[عصاة السلفي ; لالرتداء مع أو تحت أو فوق المالبس

; أجهزة عرض الشرائح; أجهزة عرض الشرائح; أجهزة إلكترونية لعرض األرقام
ثيرموستات ; اتيكيةمفاتيح زمنية أتوم; مفاتيح كهربائية; لوحات مفاتيح كهربائية

لوحات ; خزائن للمكبرات الصوت; ميكروفونات; أنابيب للتخاطب; )منظمات الحرارة(
أجهزة تحليل ; للضوء] كهربائية] [منظمات[خافتات ; أجهزة مرسلة مجيبة; تحكم 
  .خدمة الوصول إلى الشبكة; الهواء

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

198 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388489  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية فى  -أبل  انك  
  الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لمتحدة االمريكية الواليات ا -  95014كاليفورنيا -كوبرتينو   - وان أبل بارك واي 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البرمجيات الحاسوبية لمتابعة تجارب الواقع المعزز  -برمجيات الواقع المعزز  - 9الفئة 
  9بالفئة رقم . ورؤيتها وعرضها 

 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0388977  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  تألفت فى جزر كايمان - ايكيو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 94560كاليفورنيا ,يوريكا درايف نيوارك  39608

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البرمجيات لقياس حدّة : برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقالة، تحديدا - 9ة الفئ
ودقّة البصر وقصر البصر وطول البصر وغيرها من اختالالت الرؤية، برمجيات 

البرمجيات لقياس حدّة ودقّة : تطبيقات الحاسوب لألجهزة النقالة والحواسيب، تحديدا
ا من اختالالت الرؤية، مصفيات شاشات البصر وقصر البصر وطول البصر وغيره

العرض المعدّة لالستخدام مع األجهزة النقالة والحواسيب لقياس حدّة ودقّة البصر وقصر 
: البصر وطول البصر وغيرها من اختالالت الرؤية، األجهزة اإللكترونية، تحديدا

حلالت الم: شاشات العرض المنفردة للصور الطبية، األدوات اإللكترونية، تحديدا
المحوالت إلى الصيغ الرقمية، أجهزة التعرف : المنطقية، أدوات وأجهزة القياس، تحديدا

على الحروف بصريا، أجهزة القياس اإللكترونية الضوئية إنشاء األسطح العاملة باللمس 
أو الحساسة لإليماءات التي تتفاعل مع الحواسيب واألنظمة التكنولوجية األخرى، 

) 9(الـــــــــــــــــوارده بالفئة . لمعدّة خصيصا للشاشات العاملة باللمساألغطية الواقية ا
  دون غيرهـــــــــــــا

  
 

وغيرها  377237العالمه مرتبطه مع العالمه :      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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388980  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  تألفت فى جزر كايمان - ايكيو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 94560كاليفورنيا , يوريكا درايف نيوارك 39608

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

س حدّة البرمجيات لقيا: برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقالة، تحديدا - 9الفئة 
ودقّة البصر وقصر البصر وطول البصر وغيرها من اختالالت الرؤية، برمجيات 

البرمجيات لقياس حدّة ودقّة : تطبيقات الحاسوب لألجهزة النقالة والحواسيب، تحديدا
البصر وقصر البصر وطول البصر وغيرها من اختالالت الرؤية، مصفيات شاشات 

النقالة والحواسيب لقياس حدّة ودقّة البصر وقصر  العرض المعدّة لالستخدام مع األجهزة
: البصر وطول البصر وغيرها من اختالالت الرؤية، األجهزة اإللكترونية، تحديدا

المحلالت : شاشات العرض المنفردة للصور الطبية، األدوات اإللكترونية، تحديدا
ية، أجهزة التعرف المحوالت إلى الصيغ الرقم: المنطقية، أدوات وأجهزة القياس، تحديدا

على الحروف بصريا، أجهزة القياس اإللكترونية الضوئية إنشاء األسطح العاملة باللمس 
أو الحساسة لإليماءات التي تتفاعل مع الحواسيب واألنظمة التكنولوجية األخرى، 

) 9(الـــــــــــــــــوارده بالفئة . األغطية الواقية المعدّة خصيصا للشاشات العاملة باللمس
  دون غيرهـــــــــــــا 

 

وغيرها  377237العالمه مرتبطه مع العالمه رقم :      االشتراطات        


