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 جريدة 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 
 

    0391149  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -ددة الشركة الكورية للصناعات الهندسية والطاقة المتج

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قطاع  هـ  )  18 - 16( المنطقة الصناعية االولي الطع ارقام  -الصالحية الجديدة 
  محافظة الشرقىة

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9بطاريات السيارات فئة  - 9الفئة 
 

-----:      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 
 

    0391191  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 95014وان أبل بارك واى كوبرتينو كاليفورنيا 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة استنساخ الصوت مكبرات الصوت سماعات االذن السماعات الرأسية  - 9الفئة 
الميكروفونات أجهزة تسجيل الصوت وتحديدا االجهزة الرقمية لتسجيل الصوت 

بالتعرف على الصوت وتحديدا الميكروفونات لتلقى البيانات الصوتية  االجهزة الخاصة
اجهزة الراديو وأجهزة ارسال واستقبال الراديو أجهزة التحكم عن بعد للتحكم باالجهزة 

االلكترونية الرقمية المحمولة باليد الستخدامها كهاتف وكمبيوتر محمول ومشغل 
االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت أو  للمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو أجهزة

  دون غيرها 9البيانات أجهزة التحكم عن بعد 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 
 

    0392321  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمة شركة-انيرجيا للهندسية و التوزيع  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ش الفيوم مصر الجديده  1

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9كابالت كهربائية بالفئة  - 9الفئة 
 

العالمة  -منح حق خاص على االلوان  -التنازل عن البيان التجارى على حدة :      االشتراطات        
352043مة مرتبطة مع العال
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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 
 

    0394054  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فرد   -الوطنية للصناعات البالستيكية  -وائل سعد عبد الباسط حموده  
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -مركز القناطر الخيرية  -ملك جمال فرحات  - باسوس  -حوض النيل  - 5العقار رقم 
  القليوبية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9خراطيم كهرباء بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

التنازل عن الرسم  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 
 

    0394437  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

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 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

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

أقراص , أقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسية , نسخ الصوت أو الصور 
مدمجة، أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية وآليات لالجهزة 

, معدات معالجة البيانات , آالت حاسبة , آالت تسجيل النقد , بقطع النقود التي تعمل
أجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر، آجهزة إطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة في 

  .9الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
 371394ة رقم العالم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396026  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ليمتد شركة صينية محدوده المسئوليه .هواوى تكنولوجيز كو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

لونجانج مقاطعه شينزن , بانتيان ليمتد. المبني االداري لشركه هواوي تكنولوجيز كو 1
  الصين  518129جوانجدونج ,

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

 -ومراقبة الجودة  -واجراء الدراسات الفنية للمشروعات -البحث التكنولوجى  - 9الفئة 
برمجة  - تقييم الجودة  -البحث العلمى  -والبحث ةتطوير منتجات جديدة لصالح الغير 

االستشارات فى تصميم  -تحديث برامج الكمبيوتر  -يم برامج الكمبوتر تصم - الحاسوب 
تصميم  -صيانة برامج الكمبوتر  -استعادة بيانات الكمبيوتر  -وتطوير اجهزة الكمبيوتر 

تحويل البيانات او المستنات من الوسائط الفعلية الى الوسائط -نظام الكمبيوتر 
-تحويل برامج الكمبيوتر والبيانات  -لالخرين  انشاء وصيانة مواقع الويب -االلكترونية

توفير  -تاجير خوادم الويب  -استشارات برامج الكمبوتر  -بخالف التحويل الفعلي 
 -واالستشارات فى تصميم موقع الويب  ITوالنسخ  -محركات البحث لالنترنت 

 - ع واالستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات االحتياطى للبيانات خارج الموق
وتوفير المعلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجة  -والتخزين االلكترونى للبيانات 

استشارات تكنولوجيا االتصاالت السلكية  - والحوسبة السحابية  -عبر موقع الويب 
تطوير  -استشارات امن الكمبيوتر  -استشارات تكنولوجيا الكمبيوتر  -والالسلكية 

وتطوير البرمجيات فى اطار نشر  -30 - وبرامج التشغيل  paasبرامج التشغيل تصميم 
خدمات تطوير قواعد  -منصة كخدمة وتطوير قواعد بيانات الكمبيوتر  -البرمجيات 

  saasالبرمجيات-تطوير منصات الكمبيوتر  -البيانات 
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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 
 

    0396456  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسؤلية  قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  فى والية  -ابل أنك 
  الواليات المتحدة االمريكية -كاليفورنيا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية - 95014كاليفورنيا , كوبرتينو   - وان ابل بارك واى 

  9  : المةــــــات العـــئف
  

الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب : 9الفئة  - 9الفئة 
اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ الهواتف؛ الهواتف 

انات والصور النقالة؛ الهواتف الذكية؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبي
والمحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة؛ أجهزة اتصال 

الشبكات؛ األجهزة الرقمية االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن أجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من 

مية؛ العتاد الحاسوبي القابل للبس؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس البيانات الرق
التي تسمح بالدخول الى االنترنت ومن أجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية 

والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ الساعات الذكية؛ النظارات الذكية؛ 
أدوات [متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة الخواتم الذكية؛ أجهزة 

؛ قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من ]قياس
اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم بالحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة 

الذكية والنظارات الذكية  بالحواسيب واألجهزة النقالة والهواتف النقالة والساعات
واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون وعلب 
الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض السينمائية المنزلية 
وأنظمة الترفيه المنزلية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 

ية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة المسجلة المحتويات الصوت
مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية 

للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة 
وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة  للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية

التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ األجهزة الطرفية 
القابلة للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

ات الرأس والساعات الذكية والنظارات الذكية والخواتم الذكية وسماعات األذن وسماع
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة 
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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 

المطابقة والكشف البيومترية؛ أجهزة قياس التسارع؛ أجهزة قياس االرتفاع؛ أجهزة 
قياس المسافة؛ أجهزة تسجيل المسافة؛ عدادات الخطى؛ أجهزة قياس الضغط؛ مؤشرات 

وأجهزة عرض مثبتة على الرأس وسماعات الضغط؛ شاشات مراقبة وشاشات عرض 
رأسية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف الذكية واألجهزة االلكترونية النقالة 

واألجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون 
 وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ شاشات عرض والنظارات

الواقية وأدوات التحكم والسماعات الرأسية بتقنية الواقع المعزز واالفتراضي؛ النظارات 
الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛ عدسات النظارات؛ زجاج النظارات؛ 

المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ لوحات 
حاسوب ولبادات فأرات الحاسوب والطابعات ومشغالت األقراص المفاتيح وفأرات ال

ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مشغالت ومسجالت 
الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال الصوت؛ األجهزة 

األذن؛  الصوتية الخاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ سماعات
سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات 

التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ أجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ الواجهات 
البينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية على متن المركبات المجهزة بمحركات وتحديداً 

ة وشاشات المراقبة وشاشات اللمس وأجهزة التحكم عن بعد لوحات التحكم اإللكتروني
ومحطات اإلرساء وأجهزة الوصل والمفاتيح وأجهزة التحكم المشغلة بواسطة الصوت؛ 

األجهزة الخاصة باألنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة المالحة 
ن بعد للتحكم بالحواسيب ؛ أجهزة تحّكم ع]مجهزة بحواسيب على متنها[للمركبات 

والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس 
والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت 
ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومكبرات الصوت 

ظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ األجهزة وأجهزة التضخيم وأن
القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة والساعات 

الذكية والنظارات الذكية وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت 
خول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الد

وأنظمة العرض السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ 
شرائح الحاسوب؛ البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 

واألسالك والكوابل وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء 
ت الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة والمهايئا

والحواسيب المحمولة باليد واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة اإللكترونية 
النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات 

ت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون األذن وسماعات الرأس ومشغال
وعلب الدخول؛ شاشات اللمس التفاعلية؛ الواجهات البينية للحواسيب والشاشات 

الحاسوبية والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة 
لب الدخول ومشغالت للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وع

ومسجالت الصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب وشاشات 
الهواتف النقالة وشاشات الساعات الذكية؛ قطع وملحقات الحواسيب واألجهزة الطرفية 
 الملحقة بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية
القابلة للّبس والساعات الذكية والنظارات الذكية و وسماعات األذن وسماعات الرأس 

ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول؛ االغطية 
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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 

الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ والُجلب واألحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب 
نية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والهواتف النقالة واألجهزة االلكترو

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول 
ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة 

كرات االلكترونية؛ بالسجائر اإللكترونية؛ األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المف
األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات 
اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس 

الشرائح [المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة القياس؛ الرقاقات الوزن؛ 
؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة التحكم ]السيليكونية

؛ المنشآت الكهربائية للتحكم ]األلياف البصرية[عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء 
؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ طفايات عن بعد بالعمليات الصناعية 

الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات 
اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ 

ل المتحكم بها عن مغناطيسات للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنق
بعد؛ األجهزة اإللكترونية ذات التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم بعمليات 

تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية 
الشخصية؛ اجهزة تنظيم الحرارة؛ شاشات وأجهزة استشعار واجهزة تحكم ألجهزة 

هواء والتدفئة والتهوية؛ اجهزة التنظيم الكهربائية ؛ منظمات الضوء وانظمة تكييف ال
؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ الكهربائية؛ المفاتيح )خافتات الضوء(الكهربائية 

الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار وانظمة مراقبة 
الدخان واول اوكسيد الكربون؛ الثيرموستات اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن 

؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية )منظمات الحرارة(
  9وااللكترونية؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية الواردة بالفئة رقم 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0396526  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدوده تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -اس ايه ارمسرونج ليمتد 
  الواليات المتحدة االمريكية -والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كندا  3بى  2ال  1اونتاريو ام  بيرترااند افينو سكاربورف 23

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل لتزويد أرباب العمل بواجهة متوافقة بين  - 9الفئة 
برمجيات معالجة كشوف المرتبات وبرمجيات لإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية؛ 

سبة لتحضير ومعالجة كشوف رواتب برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل في مجال المحا
موظفي األعمال التجارية ألرباب العمل، ولنسخ مستندات كشوف الرواتب، تحديدًا، 

تقارير، فحوص، ونماذج ضريبية؛ برمجيات حاسوب قابلة للتنزيل للخدمات المتعلقة 
بالعاملين والموظفين، تحديدًا، معالجة، وتحضير، وإدارة كشوف الرواتب، حساب 

ضرائب المرتبات، مراقبة االمتثال لقوانين الضرائب، معالجة كشوف  وتحضير
الرواتب بشكل إلكتروني، إيداع وعمل تقارير الضرائب، نسخ تقارير، وفحوص، 

ونماذج ضرائب المرتبات، إدارة استحقاقات الموظفين، إدارة وثائق الموارد البشرية، 
علومات عن برامج دعم واستشارة تزويد الموظفين بتدريب المخاطر والسالمة، توفير م

الموظفين، إدارة صناديق تقاعد ومعاشات الموظفين وحسابات إنفاق مرنة للموظفين، 
إدارة مطالبات ومدفوعات تعويض العمال، معالجة وحفظ وثائق توظيف الموظفين، 

إجراء فحص خلفية ما قبل التوظيف، معالجة سجالت حضور وتوقيت الموظفين، 
، توفير معلومات الستيعاب الموظفين الجدد، إدارة حفظ سجالت جدولة المواعيد

الموظفين، تسجيل ومتابعة إدارة أداء الموظفين، إدارة قواعد البيانات للتعويض، توفير 
معلومات عن التدريب الوظيفي والتنمية المهنية والتخطيط لتعاقب الموظفين، األجهزة 

هزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآج
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس واالشارة 

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

أقراص مدمجة، , أقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسية , الصوت أو الصور 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية وآليات لالجهزة التي تعمل 

أجهزة , معدات معالجة البيانات , آالت حاسبة , آالت تسجيل النقد , بقطع النقود
ة إطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة في الفئة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر، آجهز

  دون غيرها.9
 

 -التنازل عن الحروف كال على حدة  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
وغيرها 125218العالمة مرتبطة مع العالمة 
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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 
 

    0397916  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدينة نصر اول  -ش عبد هللا العربى  58

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0398428  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده-بوش هيلث ايرالند ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرالندا -24دوبلن -سيتيوست بيزنيس كامبس - ليك درايف  3013

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9عدسات الصقة بالفئة  - 9الفئة 
 

------:      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 
 

    0398430  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدوده-بوش هيلث ايرالند ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ايرالندا -24دوبلن -سيتيوست بيزنيس كامبس - ليك درايف  3013

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9عدسات الصقة بالفئة  - 9الفئة 
 

----:      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 
 

    0399311  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

07/10/2019  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين االمارات  -)  م.م.ذ.ش(فينوتك 
  العربية المتحدة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات  -دبي  -برج خليفه   -بر دبي   -ملك شركه برمانند جيتانند  - 2معرض رقم 
  العربيه المتحدة 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة  -واجهزة ومعدات البحث  -واجهزه ومعدات مالحيه  -اجهزه علميه  - 9الفئة 
اجهزه وزن وقياس واشاره  -اجهزة ومعدات سينمائيه وبصريه  -ومعدات فوتوغرافيه 

اجهزة لتوصيل الكهرباء او تبديلها اوتحويلها  -اجهزة االنقاذ والتعليم  -وفحص ومراقبة 
جهاز لتسجيل اونقل او اعادة انتاج الصوت او  -اوالتحكم فيها او تجميعها اوتنظيمها 

اقراص مضغوطه  -واقراص التسجيل  -ناقاالت البيانات المغناطيسيه  - الصور 
اليات لالجهزه التى تدار بالعمله  -ووسائط تسجيل رقميه اخرى  DVDواقراص 

اجهزة  -اليبانات تجهيزات معالجة  -االالت الحاسبه  -المعدنيه االت تسجيل النفد 
  دون غيرها  9وكلها منتجات ترد بالفئه  -اجهزة اطفاء الحرائق  -الكمبيوتر 

 

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 
 

    0400741  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/10/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -زد تى اى كوربوريشن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

نانشان ديستريكت ,هاى  تك اندستريال بارك, كيجى روود ساوث,زد تى اية بالزا  
  شينزهين الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لوية وملحقاتها، الهواتف الذكية الهواتف المحمولة وملحقاتها، الهواتف الخ - 9الفئة 
وملحقاتها، التطبيقات والبرامج القابلة للتنزيل علي الهواتف المحمولة وجميع هذة 

  .وال ترد ضمن فئات اخرى 9المنتجات واردة بالفئة 
 

وغيرها  762551و  373981العالمه 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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم  قدم
 

    0400760  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- الشركة المصرية السويدية السالك اللحام ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االسكندرية  -طريق مصر  اسكندرية الصحراوي   23الكيلو  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9سلك من اللحام الوارد بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

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 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401267  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير -فاسبوك ، انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية  - 94025ويلو رود ، مينلو بارك ، كاليفورنيا  1601

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

لشبكات التواصل االجتماعي ] رمجياتب[الكمبيوتر؛ برامج ] أجزاء[أجهزة  - 9الفئة 
؛ برامج ]برمجيات[والتفاعل مع المجتمعات عبر اإلنترنت؛ أدوات تطوير برامج 

؛ واجهة برمجة تطبيقات )API(الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات ] برمجيات[
)API ( الستخدامها في بناء تطبيقات البرامج؛ واجهة برمجة تطبيقات)API ( للبرامج

هل الخدمات عبر اإلنترنت لشبكات التواصل االجماعي والسترجاع ورفع التي تس
إلنشاء وإدارة والتفاعل مع ] برمجيات[وتنزيل والوصول إلى وإدارة البيانات؛ برامج 

لتنظيم المناسبات، والبحث عن ] برمجيات[المجموعات عبر اإلنترنت؛ برامج 
إلنشاء وتحرير ] برمجيات[برامج  المناسبات وإعداد جدول زمني لـ وإدارة المناسبات؛

] وضع العالمات على[ورفع وتنزيل والوصول إلى ومشاهدة ونشر وعرض وتصنيف 
وتدوين وتدفق وربط وتدوين الحواشي اإليضاحية واإلشارة إلى الشعور والرأي حول 
والتعليق على وتضمين وإرسال ومشاركة أو توفير الوسائط اإللكترونية أو المعلومات 

] برمجيات[عبر الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج  األخرى
لتعديل وتمكين إرسال الصور والمحتوى والبيانات السمعية، والمحتوى والبيانات 

لتعديل الصور ] برمجيات[السمعية والبصرية، ومحتوى وبيانات الفيديو؛ برامج 
 –ديو والمحتوى السمعي الفوتوغرافية، والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفي

] الجرافيكس[ومؤثرات الواقع المعزز، وهي الرسومات ] فالتر[البصري مع مرشحات 
والرسوم المتحركة والنصوص والرسومات ووضع العالمات الجغرافية وعالمات 

؛ ]الروابط التشعيبية[ووصالت اإلحالة إلكترونية ] البيانات الخلفية[البيانات الوصفية 
لجمع وإدارة وتحرير وتنظيم وتعديل وإرسال ومشاركة وتخزين ] اتبرمجي[برامج 

الكمبيوتر القابلة للتنزيل للتجارة اإللكترونية ] برمجيات[البيانات والمعلومات؛ برامج 
اإللكترونية عبر ] واألعمال التجارية[التي تسمح للمستخدمين بإجراء معامالت األعمال 
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إلرسال واستقبال الرسائل ] برمجيات[امج شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ بر
محركات البحث؛ ] برمجيات[والتنبيهات واإلشعارات والرسائل التذكيرية؛ برامج 

الستخدامها في إنشاء وإدارة وقياس ] برمجيات[بطاقات هدايا مشفرة مغناطيسيًا؛ برامج 
كمبيوتر ] خادم[إعالنات، وهو ملقم ] خادم[ونشر الدعاية واإلعالن لآلخرين؛ ملقم 

ألعاب الواقع ] برمجيات[لتخزين اإلعالنات وتقديم االعالنات لمواقع اإلنترنت؛ برامج 
ألعاب الواقع ] برمجيات[ألعاب الواقع المعزز؛ برامج ] برمجيات[االفتراضي؛ برامج 

] أجزاء[الكمبيوتر الخاصة بألعاب الواقع االفتراضي؛ أجهزة ] أجزاء[المختلط؛ أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بألعاب ] أجزاء[الخاصة بألعاب الواقع المعزز؛ أجهزة الكمبيوتر 

الواقع االفتراضي ] برمجيات[الواقع المختلط؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برامج 
الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو 

] الموبيالت[ية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة المحمولة يدويًا وأجهزة الكمبيوتر اللوح
األلعاب اإللكترونية لألجهزة ] برمجيات[لتوفير تجارب الواقع االفتراضي؛ برامج 

األلعاب اإللكترونية لألجهزة اإللكترونية اإللكترونية ] برمجيات[الالسلكية؛ برامج 
ملحقة قابلة لالرتداء ألجهزة األلعاب اإللكترونية؛ أجهزة ] برمجيات[المحمولة؛ برامج 

؛ ]الموبيالت[الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 
الواقع المعزز؛ برامج ] برمجيات[الواقع االفتراضي؛ برامج ] برمجيات[برامج 

وتر ألعاب الفيديو؛ برامج ألعاب الكمبي] برمجيات[الواقع المختلط؛ برامج ] برمجيات[
الخاصة بالوسائط المتعددة التفاعلية؛ برامج األلعاب اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ برامج 

ألعاب الكمبيوتر؛ سماعات الرأس لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ معدات ] برمجيات[
؛ برامج ]أجهزة ملحقة بالكمبيوتر[الليزر ألغراض غير طبية؛ أجهزة طرفية 

اإللكترونية مع بيئات العالم الحقيقي ألغراض الترفيه والتعليم  لدمج البيانات] برمجيات[
للوصول إلى ] برمجيات[واأللعاب والتواصل، وشبكات التواصل االجتماعي؛ برامج 

ومشاهدة النصوص والصور والبيانات اإللكترونية المتعلقة بالمؤتمرات في مجال 
ييم واختبار وصيانة لتمكن من تطوير وتق] برمجيات[تطوير البرمجيات؛ برامج 

تطبيقات برامج األجهزة النقالة ألجهزة االتصاالت اإللكترونية المحمولة، وهي الهواتف 
والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ] الموبيالت[النقالة 

برامج  لتحويل اللغة الطبيعية إلى أوامر قابلة للتنفيذ اآللي؛] برمجيات[اللوحية؛ برامج 
، وهي واجهة تفسيرية لتسهيل التفاعل بين البشر واآلالت؛ برامج ]برمجيات[
المساعد الشخصي؛ برامج ] برمجيات[الذكاء االصطناعي؛ برامج ] برمجيات[
المساعد االجتماعي؛ أدوات تطوير البرامج لتمكين تطبيقات البرامج النقالة ] برمجيات[

تخزين البيانات واإلخطارات المنبثقة وإدارة  من الوصول إلى الخدمات الخلفية، وهي
لتخطيط ] برمجيات[لخدمات رسم الخرائط؛ برامج ] برمجيات[المستخدم؛ برامج 

لألغراض ] برمجيات[األنشطة مع المستخدمين اآلخرين وتقديم التوصيات؛ برامج 
إلجراء الحجز ] برمجيات[االجتماعية ورسم خرائط المقاصد والوجهة؛ برامج 

] برمجيات[أو شراء السلع والخدمات؛ برامج /لطلب و] برمجيات[وزات؛ برامج والحج
إلرسال ] برمجيات[تحديد وإدراك الموقع للبحث وتحديد ومشاركة المواقع؛ برامج 

لتمكن من الوصول إلى ] برمجيات[المحتوى والبيانات والمعلومات السلكيًا؛ برامج 
اإللكترونية والمعلومات األخرى  وعرض وتحرير وربط ومشاركة وتوفير الوسائط
، وهي تطبيق يوفر ]برمجيات[عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ برامج 

إلنشاء وإدارة والوصول إلى ] برمجيات[وظائف شبكات التواصل االجتماعي؛ برامج 
للبحث القائم على الموقع ] برمجيات[المجموعات داخل المجتمعات االفتراضية؛ برامج 

] برمجيات[للبحث عن فرص العمل وتحديدها؛ برامج ] برمجيات[هات؛ برامج والتنبي
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] برمجيات[للتعرف على والسماح للمستخدمين باالتصال بممثلي الحكومة؛ برامج 
لتوفير معلومات عن الطقس حسب الموقع؛ ] برمجيات[لتوفير سوق افتراضية؛ برامج 

علومات األحداث الجارية؛ برامج توفر ربط لـ أو بث األخبار أو م] برمجيات[برامج 
لتسهل التفاعل والتواصل بين البشر ] برمجيات[الرقابة األبوية؛ برامج ] برمجيات[

على هيئة تطبيقات نقالة إلنشاء ] برمجيات[وبرامج الذكاء االصطناعي؛ برامج 
 اإلعالنات ومشاركتها ونشرها؛ برنامج للدعاية واإلعالن القائمة على الموقع الجغرافي

الستخدامها كواجهة برمجة تطبيقات ] برمجيات[وترويج المنتجات والخدمات؛ برامج 
)API ( للسماح باسترجاع البيانات وتحميلها والوصول إليها وإدارتها؛ برامج
 –لعرض والتفاعل مع ملقم للصور والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي ] برمجيات[

] برمجيات[المرتبطة بها؛ برامج  البصري ومحتوى الفيديو والنصوص والبيانات
المحتوى وناشري المحتوى، واالشتراك ] للبحث عن[كمبيوتر قابلة للتنزيل للعثور على 

البصري  –لتنظيم الصور والفيديو والمحتوى السمعي ] برمجيات[في المحتوى؛ برامج 
ريف إلنشاء وإدارة ملفات تع] برمجيات[باستخدام بطاقات البيانات الوصفية؛ برامج 

لرفع وتنزيل وتدفق ] برمجيات[الوسائط االجتماعية وحسابات المستخدمين؛ برامج 
البصري ومحتوى  –وإرسال ومشاركة الصور والمحتوى السمعي ] حفظ[وأرشفة 

الفيديو والنصوص والبيانات المرتبطة بها؛ معدات الصور والفيديو التفاعلية وأكشاك 
] البرمجيات[رقمية والفيديو الرقمي؛ البرامج لرفع وتحرير وطباعة ومشاركة الصور ال

التي تمكن األفراد والمجموعات والشركات والعالمات التجارية من إنشاء والحفاظ على 
للمعلنين للتواصل والتفاعل ] برمجيات[وجود على االنترنت ألغراض التسويق؛ برامج 

وى الترفيهي عبر المحت] بث[لتدفق ] برمجيات[مع المجتمعات عبر اإلنترنت؛ برامج 
لالستخدام في تطوير برامج الذكاء ) API(الوسائط المتعددة؛ واجهة برمجة تطبيقات 

االصطناعي، وهي البرامج الخاصة باإلنسان اآللي والوكالء االفتراضيين والمساعدين 
الكمبيوتر ] برمجيات[لتنظيم المناسبات؛ برامج ] برمجيات[االفتراضيين؛ برامج 

الكمبيوتر القابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات األجهزة النقالة لالستخدام ] تبرمجيا[وبرامج 
في التقاط الصور الفوتوغرافية وتحريرها وتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها؛ أجهزة 

كمبيوتر ألعاب الواقع االفتراضي؛ ] أجزاء[كمبيوتر الواقع االفتراضي؛ أجهزة ] أجزاء[
ي الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات الواقع االفتراض] برمجيات[برامج 

ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدويًا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية 
لتوفير تجارب الواقع االفتراضي؛ برامج ] الموبيالت[واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 

لية؛ أجهزة ملحقة قابلة ألعاب الكمبيوتر لوحدات ألعاب الفيديو المنز] برمجيات[
لالرتداء ألجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 

، وهي شاشات قابلة للتهيئة محمولة على الرأس؛ سماعات الرأس ]الموبيالت[
] أجزاء[الكمبيوتر؛ أجهزة ] برمجيات[لالستخدام مع وحدات ألعاب الفيديو؛ برامج 

تر الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بالواقع االفتراضي؛ سماعات الرأس كمبيو
الخاصة بالواقع المعزز؛ نظارات الواقع االفتراضي؛ نظارات الواقع المعزز؛ برامج 

الواقع ] برمجيات[الواقع االفتراضي للتنقل في بيئة واقع افتراضي؛ برامج ] برمجيات[
الواقع المعزز الستخدامها في ] برمجيات[؛ برامج المعزز للتنقل في بيئة واقع معزز

تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو المحمولة يدويًا 
لتوفير تجارب ] الموبيالت[وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 

قع االفتراضي؛ سماعات الرأس الواقع المعزز؛ سماعات الرأس الخاصة بألعاب الوا
الخاصة بألعاب الواقع المعزز؛ وحدات التحكم المحمولة يدويًا الخاصة بالواقع 

االفتراضي؛ وحدات التحكم المحمولة يدويًا الخاصة بالواقع المعزز؛ برامج ألعاب 
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التعرف ] برمجيات[الترفيه التفاعلي؛ برامج ] برمجيات[الفيديو والكمبيوتر؛ برامج 
اإليماءات؛ أجهزة استشعار تتبع الحركة لتقنية الواقع االفتراضي؛ أجهزة استشعار على 

الكمبيوتر للتحكم في تشغيل أجهزة ] برمجيات[تتبع الحركة لتقنية الواقع المعزز؛ برامج 
الوسائط الرقمية؛ سماعات األذن؛ سماعات ] بث[الصوت والفيديو؛ أجهزة تدفق 

لفيديو؛ أجهزة عرض الفيديو، وهي مشغالت الفيديو عرض ا] برمجيات[الرأس؛ برامج 
] برمجيات[للتنقل في بيئة واقع افتراضي؛ برامج ] برمجيات[لنظارات الفيديو؛ برامج 

الستخدامها في تمكين أجهزة الكمبيوتر ووحدات ألعاب الفيديو ووحدات ألعاب الفيديو 
] الموبيالت[الة والهواتف النقالة المحمولة يدويًا وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة النق

الواقع االفتراضي ] برمجيات[لتوفير تجارب الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج 
الواقع المعزز ] برمجيات[لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج 
واقع ال] برمجيات[لتتبع الكائنات والتحكم في الحركة وتصور المحتوى؛ برامج 

االفتراضي للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واالستغراق في الواقع االفتراضي؛ 
الواقع المعزز للمستخدمين لتجربة تصور وممارسة واالستغراق في ] برمجيات[برامج 

الواقع االفتراضي لتشغيل سماعات الرأس الخاصة ] برمجيات[الواقع المعزز؛ برامج 
الواقع المعزز لتشغيل سماعات الرأس الخاصة ] مجياتبر[بالواقع االفتراضي؛ برامج 

الواقع االفتراضي للترفيه التفاعلي؛ برامج ] برمجيات[بالواقع المعزز؛ برامج 
] برمجيات[الواقع المعزز للترفيه التفاعلي؛ سماعات الرأس؛ برامج ] برمجيات[

مبيوتر القابلة لتسجيل وتخزين وإرسال واستقبال وعرض وتحليل البيانات من أجهزة الك
] البرمجيات[لالرتداء؛ أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء التي تتألف أساًسا من البرامج 

وشاشات العرض لالتصال بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي واألجهزة 
العالمية ] المغامرات[من أجل تمكين التجارب ] الموبيالت[النقالة والهواتف النقالة 

] المغامرات[االفتراضي والواقع المعزز؛ نظارات من أجل تمكين التجارب للواقع 
لالستخدام في إنشاء ] برمجيات[العالمية للواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ برامج 

) API(وتصميم برامج الواقع االفتراضي والواقع المعزز؛ واجهة برمجة تطبيقات 
الواقع االفتراضي والواقع ] مغامرات[الكمبيوتر لتطوير تجارب ] برمجيات[لبرامج 

لبرامج أنظمة التشغيل؛ ] برامج ذاكرة قراءة[وبرامج ثابتة ] برمجيات[المعزز؛ برامج 
لتتبع الحركة في تصور وممارسة ومشاهدة ] برمجيات[أنظمة تشغيل الكمبيوتر؛ برامج 

] تبرمجيا[الواقع المعزز والواقع االفتراضي؛ برامج ] مغامرات[وعرض تجارب 
وأجهزة لالستخدام في التتبع واإلدارك البصري ] برامج ذاكرة قراءة[وبرامج ثابتة 

والصوتي والسمعي والحركي وعن طريق العين واإليماءات؛ أجهزة وبرمجيات 
الكمبيوتر لتشغيل أجهزة االستشعار؛ أجهزة االستشعار اإللكترونية، والكاميرات، 

تقاط وإدارك اإليماءات وتعبيرات الوجه وأجهزة العرض، والميكروفونات لكشف وال
وإيماءات ] األشياء[واألصوات؛ أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر للكشف عن األجسام 

للتحكم في ] برامج ذاكرة قراءة[وبرامج ثابتة ] برمجيات[المستخدام واألوامر؛ برامج 
] قراءة برامج ذاكرة[وبرامج ثابتة ] برمجيات[وتشكيل وإدارة وحدات التحكم؛ برامج 

لتمكين األجهزة اإللكترونية من تبادل البيانات والتواصل مع بعضها البعض؛ برامج 
نظام تشغيل الكمبيوتر؛ برامج تشغيل البرمجيات لألجهزة اإللكترونية ] برمجيات[

لتمكين أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية من التواصل مع بعضها البعض؛ 
] عبوات[البطاريات؛ علب البطاريات؛ حزم  الكاميرات؛ البطاريات؛ شواحن

البطاريات؛ أجهزة شحن الطاقة وأجهزة إدارة الطاقة لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ 
شحن لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد شحن ] حامل[قواعد الشحن؛ قواعد 

شحن  لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ بطاريات شحن احتياطية؛ شواحن خارجية؛ علب
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 جريدة 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 

السلكية؛ أجهزة بطاريات كهربائية قابلة للشحن، وهي البطاريات القابلة إلعادة الشحن 
بطاريات خارجية قابلة للشحن ] عبوات[وأجهزة إمدادات الطاقة المحمولة؛ حزم 

] مهايئات[لالستخدام مع األجهزة اإللكترونية المحمولة؛ شواحن للبطاريات؛ محوالت 
كهربائية؛ موصالت كهربائية وإلكترونية؛ محوالت ] مهايئات[طاقة؛ محوالت 

طاقة؛ أكياس وعلب مهيئة خصيًصا لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حقائب ] مهايئات[
وحقائب ظهر وحقائب قابلة للحمل لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ علب لألجهزة 

لكترونية اإللكترونية المحمولة؛ أغطية حماية؛ أغطية وعلب وقاية لألجهزة اإل
المحمولة؛ أغلفة واقية لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حامالت وأربطة يد ومشابك 
وعلب حمل مهايئة خصيًصا لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حوامل حائطية لحمل 

لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ حامالت ] حامل[األجهزة اإللكترونية المحمولة؛ قواعد 
المحمولة؛ أجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ لألجهزة اإللكترونية 

كبالت ووصالت لمكبرات الصوت والسماعات الكهربائية؛ مكبرات الصوت؛ قواعد 
] تجهيزات[تثبيت لألجهزة اإللكترونية المحمولة؛ مكبرات صوت؛ أجزاء ولوازم 

اإلشارات البصرية  كبالت كهربائية؛ كبالت كهربائية؛ كبالت توصيل؛ كابالت لنقل
؛ كبالت كهربائية وموصالت كبالت؛ ميكروفونات؛ أجهزة استقبال ]الضوئية[
] أجهزة ملحقة[سمعية؛ ملحقات ] مرسالت[سمعية؛ أجهزة إرسال ] مستقبالت[

] مستقبالت[بالكمبيوتر السلكية؛ جهاز عرض يلبس على الرأس؛ أجهزة استقبال 
] مرسالت[بصرية؛ أجهزة إرسال ] مستقبالت[ل اإلشارات اإللكترونية؛ أجهزة استقبا

السلكية لنسخ الصوت واإلشارات؛ أجهزة االستشعار ] مستقبالت[وأجهزة استقبال 
إلرسال ] برمجيات[الكهربائية؛ أجهزة استشعار لرصد الحركات البدنية؛ برامج 

ي والصور والمحتوي السمع] الجرافيكس[واستقبال الرسائل اإللكترونيه والرسومات 
والمحتوى السمعي والبصري عبر شبكات اإلنترنت وشبكات االتصال؛ البرامج 

تطبيقات األجهزة النقالة؛ بطاقات سيم؛ برامج ] في صيغة[في طبيعة ] البرمجيات[
والصوت والفيديو والنصوص؛ ] الجرافيكس[لمعالجة الصور والرسومات ] برمجيات[

ة وبرامج تبادل الملفات وبرامج ، وهي برامج المراسلة الفوري]برمجيات[برامج 
] الجرافيكس[االتصاالت لتبادل البيانات والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والرسومات 

إلكترونيًا عبر شبكات الكمبيوتر واألجهزة المحمولة والالسلكية وشبكات االتصاالت؛ 
امج إلدارة المعلومات الشخصية، وبرامج مزامنة البيانات؛ بر] برمجيات[برامج 

إلدارة محتوى شبكات التواصل االجتماعي، والتفاعل مع المجتمعات ] برمجيات[
البصري  –االفتراضية، وإرسال الصور والمحتوى السمعي والمحتوى السمعي 

ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديوهات والبيانات والنصوص والرسائل 
] برمجيات[معلومات االعالنية؛ برامج والتعليقات واإلعالنات ووسائل االتصاالت وال

لعرض موقع المستخدم ومشاركته وإيجاده وتحديد موقعه والتفاعل مع المستخدمين 
] الزبائن[الستخدامها في إدارة عالقات العمالء ] برمجيات[واألماكن األخرى؛ برامج 

)CRM( ة؛ المراسل] برمجيات[لتوفير معلومات للمستهلك؛ برامج ] برمجيات[؛ برامج
لتسهيل وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ برامج ] برمجيات[برامج 

لخدمات جمع األموال لألغراض الخيرية وخدمات التبرعات المالية عبر ] برمجيات[
لالستخدام في تسهل المكالمات عن طريق بروتوكول ] برمجيات[اإلنترنت؛ برامج 

وخدمات المكالمات الهاتفية ) فواب(إلنترنت االتصاالت والمحادثات الصوتية عبر ا
ومكالمات الفيديو والرسائل النصية والرسائل الفورية وخدمات شبكات التواصل 

االجتماعي عبر اإلنترنت؛ معدات االتصاالت لتوفير امكانيه وصول طرف ثالث إلى، 
ي أجهزة وتمكين إرسال الفيديو والبيانات والصوت عبر شبكات االتصاالت العالمية، وه
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 جريدة 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 

، ]الموبيالت[الكمبيوتر المحمولة والتي يمكن الوصول إليها وطرفيات الهواتف النقالة 
ومحطات اإلرسال واالستقبال وأجزاء الراديو الالسلكية الخاصة بها، وأجهزة إرسال 

] الراوتر[البيانات، وأجهزة التوجيه ] مكرر إشارة[واستقبال البيانات، أجهزة استقبال 
المتكاملة، وأجهزه الكمبيوتر، ] الدوائر[اإلرسال، والدارات ] دوائر[دارات والمفاتيح و

والخودام السحابية الخاصة باألجهزة النقالة، وأجهزة ] البرامج[ومحطات التشغيل 
، ومعالجات اإلشارات الرقمية، ]مالتيبلكسر[اإلشارات المتعددة / إرسال المكالمات

التحويل النقالة، وأجهزة ] دوائر[، ودارات ومعالجات إشارات الترددات الالسلكية
التحكم الكهربائية في المالحة الجوية، وأجهزة التحكم الكهربائية للتنقل، وأجهزة التحكم 

الكهربائية إلمكانية الوصول، وأجهزة التحكم الكهربائية للمنافذ البعيدة، ومنافذ أجهزة 
] برمجيات[لكترونية، وبرامج الالسلكي، والهوائيات، ومكونات أجهزة الالسلكي اإل

لتطبيقات االتصاالت، والشبكات األساسية النقالة التي تضم أجهزة إرسال واستقبال 
البيانات، والشبكات الالسلكية وبوابات لجمع وإرسال وإدارة البيانات والصوت 

االتصاالت وأجزاء أجهزة الكمبيوتر الخاصة باالتصاالت ] برمجيات[والفيديو؛ برامج 
  دون غيرها 9فئة .ير الوصول إلى اإلنترنتلتوف

 

العالمة مرتبطة مع العالمة  -كال على حدة  F Bالتنازل عن الحروف :      االشتراطات        
1282613
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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 
 

    0401604  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -  7الدور االول غرفة  -شارع رمسيس  119

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

 392101العالمة مرتبطة مع العالمة رقم      : 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 
 

    0401613  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9جميع المنتجات الواردة بالفئة - 9الفئة 
 

392101العالمة 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 
 

    0402501  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -نون ايه دي هولدينغز ليميتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبي  506528مركز دبي المالي ص ب  2منطقه البوابه المبني  3الطابق  4وحده رقم 
  االمرات العربيه المتحده 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات الحاسوب، تطبيقات البرمجيات المتنقلة، برمجيات الحاسوب  - 9الفئة 
لالستخدام على األجهزة النقالة، برامج معالجة السداد، برامج معالجة السداد على 

االنترنت، برامج الحاسوب لمتابعة تسليم البضائع، برامج الحاسوب لمنصات التجارة 
زيل، قواعد البيانات على االنترنت، قواعد البيانات اإللكترونية، برامج قابلة للتن

اإللكترونية، حامالت البيانات المغناطيسية، معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب، 
برامج الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل، المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

  دون غيرها.9الواردة في الفئة 
 

 379911العالمة مرتبطة مع العالمة :            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 
 

    0402503  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

تأسست وقائمة طبقا لقوانين  -شركة ذات مسئولية محدودة  -نون ايه دي هولدينغز ليميتد
  ية المتحدةدولة االمارات العرب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دبي  506528مركز دبي المالي ص ب  2منطقه البوابه المبني  3الطابق  4وحده رقم 
  االمرات العربيه المتحده 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات الحاسوب، تطبيقات البرمجيات المتنقلة، برمجيات الحاسوب  - 9الفئة 
جهزة النقالة، برامج معالجة السداد، برامج معالجة السداد على لالستخدام على األ

االنترنت، برامج الحاسوب لمتابعة تسليم البضائع، برامج الحاسوب لمنصات التجارة 
اإللكترونية، برامج قابلة للتنزيل، قواعد البيانات على االنترنت، قواعد البيانات 

معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب، اإللكترونية، حامالت البيانات المغناطيسية، 
برامج الحاسوب، برامج الحاسوب القابلة للتنزيل، المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل 

  دون غيرها 9الواردة في الفئة 
 

------:      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 
 

    0402776  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  لبنانية   - ل  . م.ناسكو هولدنغ ش  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  لبنان -بيروت  -الطابق الرابع  -بناية العسيلي  -ساحة رياض الصلح  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

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

واإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة وأدوات توصيل أو فتح أو ) اإلشراف(واإلشارة والمراقبة 
 تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربية؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو

نسخ الصوت أو الصور؛ حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل؛ األقراص 
المضغوطة؛ أقراص الفيديو الرقمية وغيرها من وسائل التسجيل الرقمية؛ آليات 

لألجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ آالت تسجيل النقد وآالت حاسبة ومعدات لمعالجة 
زة إخماد النيران الــــوارده بالفئة البيانات وأجهزة حاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجه

  دون غيرهـــــــــــــا) 9(
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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 
 

    0402980  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

رعايه فوريو للتنمية والتطوير  -امير دمحم عبد الفتاح الجوهرى على وشريكة 
  شركة توصيه بسيطة - U4جى  التكنولو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -الدقى  -شارع مصدق  40

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9برامج الحاسب االلى الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

229 
 

 جريدة 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 
 

    0404095  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -دمحم عمرو مفيد كمال الديب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش لومومبا االسكندريه  32

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 
 

-----:      االشتراطات        
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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 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0404193  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -راديو دمحم طلعت  -دمحم طلعت احمد اسماعيل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع عبد العزيز الموسكى القاهرة 36

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  9تجات الواردة فى الفئة جميع المن - 9الفئة 
 

272887العالمة مرتبطة مع الالمة رقم  -:      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 
 

    0404374  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ية ديالويرشركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين وال -كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في  - 9الفئة 
رائق؛ مفاتيح كهربائية؛ مفاتيح ضغط؛ موصالت الطاقة الكهربائية؛ أجهزة إطفاء الح

؛ محددات قياس الضغط، وقضبان التسوية؛ )منظمات الحرارة(كهربائية؛ ثيرموستات 
مات عكسية كهربائية؛ بطاريات؛ أجزاء وقطع ولوازم  مرايا عاكسة لمنع الحوادث؛ مقّوِ

برات للمركبات البرية، واآلالت الزراعية، وآالت جرف التربة، والسيما مك
لالتصاالت الالسلكية، والهوائيات، وهوائيات ألجهزة االتصاالت ) مضخمات(

الالسلكية؛ بطاريات للسيارات؛ مرحالت كهربائية؛ قطع وأجزاء اآلالت، وهي آليات 
الهواء / التحكم لآلالت أو المحركات أو المكائن؛ مفاتيح تحكم في نسبة الوقود

  9بالفئة . ئن والمحركاتللمحركات؛ منظمات سرعة لآلالت والمكا
 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404467  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوانين والية ديالوير -. غوغل ال ال سى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة  94043امفيثياتر باركواي ، ماونتين فيو ، كاليفورنيا ،  1600
  األمريكية 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

البرامج القابلة للتنزيل لتعديل المظهر وتمكين ارسال ومشاركة وتحسين  - 9الفئة 
والمحتويات السمعية والبصرية ، برامج  وفهرسة وتخزين وانشاء الصور والفيديوهات

الحاسوب لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل وارسال وتخزين ومشاركة البيانات 
  دون غيرها 9والمعلومات والواردة بالفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404790  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست  -ال تي دي   -هاينان اكسينر وان سوفتوير كو 
  وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -اولد تاون هاى  - فتوير بارك سو -هاينان اكو  -والكر بارك  -  8830بيلدينج ان أو 
  الصين -هاينان بروفينس   -ديمونستراشين اريا  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وآجهزة وأدوات التصوير  - 9الفئة 
س الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقيا

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

أقراص , أقراص تسجيل , حامالت بيانات مغناطيسية , نسخ الصوت أو الصور 
غيرها من وسائط التسجيل الرقمية وآليات لالجهزة مدمجة، أقراص فيديوية رقمية و

, معدات معالجة البيانات , آالت حاسبة , آالت تسجيل النقد , التي تعمل بقطع النقود
أجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر، آجهزة إطفاء الحريق وجميع المنتجات الواردة في 

  .9الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0362584  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ) المركز القومى لبحوث وتكنوجيا االشعاع ( هيئة الطاقة الذرية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -حى الزهور  -م نصر  -ش احمد الزمر  3

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 10طبيه الواردة بفئة مستلزمات  - 10الفئة 
 

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 
 

    0388978  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تألفت فى جزر كايمان  - ايكيو 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 94560كاليفورنيا , نيوارك ,يوريكا درايف  39608

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

آالت وأجهزة فحص العيون، األدوات الطبية لقياس وعرض قياسات حدّة  - 10الفئة 
ودقّة البصر وقصر البصر وبعد البصر واختالالت الرؤية األخرى، مقاييس الحدقة 

  دون غيرهـــــــــــــا ) 10(الـــــــــــــــــوارده بالفئة . افة الحدقةلقياس مس
 

وغيرها  377238العالمه 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0388981  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تألفت فى جزر كايمان - يكيو ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة   -  94560كاليفورنيا  -نيويورك    -يوريكا درايف  39608
  االمريكية

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

آالت وأجهزة فحص العيون، األدوات الطبية لقياس وعرض قياسات حدّة  - 10الفئة 
ر وقصر البصر وبعد البصر واختالالت الرؤية األخرى، مقاييس الحدقة ودقّة البص

  دون غيرهـــــــا ) 10(الــــوارده بالفئة . لقياس مسافة الحدقة
 

وغيرها  377238العالمة مرتبطة مع العالمة رقم :      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 
 

    0392625  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حده االمريكيه الواليات المت  - 95014كاليفورنيا  - كوبرتينو   - وان ابل بارك واي 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

واجهزه  -اجهزه مراقبه العالمات الحيويه والنوم  -اجهزه مراقبه القلب  - 10الفئة 
اجهزه مراقبه الصحه  -اجهزه قياس قياس ضغط الدم  -االنذار والمراقبه للنشاط البدني 

   10واردة بالفئة رقم والتي يتم ارتدائها اثناء ممارسه التمارين الرياضيه ال
 

منح الطالب حق اسبقية :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

238 
 

 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 
 

    0399070  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

يحى حسانين حسانين  -دياموند جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 
  فرد مصرى الجنسية -ولى المت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حسانين حسانين المتولى مركز ومدينة المنصورة الدقهلية/ كفر طناح بملك 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  10مستلزمات طبية الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

الموضحة بالنماذج  منح الطالب 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 
 

    0402506  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

21/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طوكيو  - كيه يو  -كيودا   4-2-3إف كوجيماشى  7 -يلدنج  اتش اف ب -كوجيماشي 
  اليابان   -  0083 - 102

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  10سرنجات لالغراض الطبيه الوارده بالفئه  -مالقط مانعه للنزيف  - 10الفئة 
 

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 

 
  

  : لب رقم قدم عنها ط
 

    0404620  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -تامر ابو هميلة  -امسيو للصناعات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التوسعات الشماليه  4ق القطعه رقم  -مجمع مجموعه التنميه الصناعيه  T9القطعه رقم 
  اكتوبر  6 -متدادها بالمنطقه الصناعيه ا  -

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  10جميع مستلزمات واالجهزة الطبيه الواردة بالفئة رقم  - 10الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0353297  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

28/06/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش امريكية مساهمة -سافيكورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 92707سانتا آنا كاليفورنيا  -ساوث بيرش ستريا  2530

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

وحدات ازالة الشوائب من الماء الواردة  -جهاز مغماطيس لمعالجة المياه   - 11ئة الف
  دون غيرها 11بالفئة 

 

------- :      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 
 

    0359991  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -الكرمه لالستراد والتصدير  -اوضروس مجدي صبحي عوض ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - عزبه النخل  -ش غرب السكه  123 -المرج 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

ضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان المو -:      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 
 

    0384462  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/01/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -الريس لالستيراد والتجارة -مصطفى سعيد رياض العرب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ض العربى الغربية ابيار مركز كفر الزيات ملك سعيد ريا

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

االدوات الكهربائية ومستلزماتها وتصنيع أدوات االنارة ومنتجات الليد الفئة   - 11الفئة 
11  

 

------- :      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 
 

    0388382  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

 -اجهزة واالت تنقية الهواء  -ة تكييف الهواء اجهز -منشأت ترشيح الهواء  - 11الفئة 
اجزاء من ( صمامات ثرموستاتية  -اجهزة ومنشات لالضاءة  -اجهزة تحليل الهواء 

  11الواردة بالفئة رقم . اجهزة واالت لتنقية الماء  -) منشات تسخين 
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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 
 

    0388395  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة  -ميجاوات مصر  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اكتوبر الجيزة  6الحى السابع  2مبني االردنية رقم  5مكتب رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

والترد  11ا واردة بالفئة الكشافات واللمبات الكهربائية ومستلزمتها وجميعه - 11الفئة 
  فى فئات أخرى 

 

)  Next(التنازل عن نكست  - 310626العالمه 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 ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392887  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسؤلية محدوده -ءةشركة اوشنج لالضا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -السيده زينب -ش القصر العيني - أ 23عمارة  19شقة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11النجف و االباجورات و جميع مستلزمات االضاءه بالفئة   - 11الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -على االلوان منح حق خاص :      االشتراطات        
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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 
 

    0393760  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

23/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية  - 11الفئة 
  11منتجات الواردة فى الفئة وامداد المياه واالغراض الصحية وجميع ال

 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
371395العالمة 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 
 

    0394438  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودةتاسست  -نشي لالدوات الكهربائية المحدودة  شركة سا
  وقائمه طبقا لقوانين  دوله السودان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

توليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهوية اجهزة لالنارة والتدفئة و - 11الفئة 
  11وامداد المياة واالغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة فى الفئه 

 

العالمه مرتبطه مع  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
 171395العالمه 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 

 
  

  : رقم قدم عنها طلب 
 

    0398130  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فردى  - ايجي تك لالستيراد والتصدير  -محمود مرسي عبد الغفار دمحم عبد المنعم 
  مصرى الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كندريهاس  -قسم المنتزة   -المندرة بحرى   -ش جمال عبد الناصر  11

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11سخانات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدى :      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 
 

    0398385  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -كينج لالدوات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية  -جد احمد دمحم وشركاه ما 
  توصيه بسيطه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميت نما شارع الطريق البيطى  ملك الشركاء مركز قليوب القليوبيه 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

كهربائيه واجهزه واالناره الكهربائيه والنجف اللمبات الكهربائيه والكشافات ال - 11الفئة 
   11واالباليك الوارده الفئه 

 

210386العالمة 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 
 

    0398398  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه  مساهمه مصريه-ر لصناعة لمبات الليد انتيا مص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ا شارع العروبه مصر الجديده القاهره  136

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11جميع منتجات الفئه  - 11الفئة 
 

البيانات التنازل عن  -منح الطالب حق علي األلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
التجاريه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

252 
 

 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 
 

    0398400  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه  مصريه -انتيا مصر لصناعة لمبات الليد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ا شارع العروبه مصر الجديده القاهره  136

  11  : المةــــــت العاـــفئ
  

  11جميع منتجات الفئه  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيانات  - منح الطالب حق خاص علي األلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
العالمه  -تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها  -")  Egypt)(ايجيبت (التجاريه وعن 

398398م مرتبطه مع العالمه رق
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399427  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

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 - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399578  

  :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 
  افظة االسكندريهمح - قسم العامرية  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399427العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  MALLمول 
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 جريدة 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 
 

    0400911  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -شركة مساهمه  -هانتر فان كمباني  
  الواليات المتحدة االمريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  38016ممفيس تي ان  400يليو واي اس تي اي جودليت فارمز بي كيه داب 7130

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11مراوح االسقف في الفئه  - 11الفئة 
 

335902العالمة مرتبطة مع العالمة :      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 
 

    0401090  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصرى  -جنرال بلوتو لمستلزمات االضاء  -محمود عيسوى عيسوى الخولى  
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربيه -عبد اللطيف عباس مبروك الغزيرى / شقرف مركز طنطا ملك

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11واالدوات الكهربائيه بالفئة مستلزمات االضاءه  - 11الفئة 
 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401607  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

توصية  -معتز احمد دمحم احمدوشركاه  -ج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية كين
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  119

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

392100العالمة 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 
 

    0401615  

  :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

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى على حدة -  392100العالمة مرتبطة مع العالمة :      االشتراطات        
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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 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0401740  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة الدورادو لصناعة السيراميك واالدوات الصحية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش وزاره الزراعيه الدقي الجيزه 12

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  11اطقم الحمامات والخالطات وكافه منتجات الفئه االدوات الصحيه و - 11الفئة 
  غيرها 

 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -:      االشتراطات        
وغيرها 368063العالمة 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 
 

    0402339  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية شركة مساهمة مصرية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب المنطقة الصناعية الثانية السادس من اكتوبر 149قطعة رقم 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

والتبريد وتوزيع المياه أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي   - 11الفئة 
والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها 

وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية والتي تعمل بالغاز 
والسخانات الكهربائية وسخانات الغازالبترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية 

والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعمل بالزيت والثالجات  والعادية
والديب فريزروقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفال تر المياه وفال تر الهواء 

وترموستات الثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوارالكهربائي والغالية والبراد 
الكهربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف  الكهربائي ومجففات الشعر

وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات 
  دون غيرها  11مكعبات الثلج فئة 

 

 -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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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 
 

    0402634  

  :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  -ر  نهاية محور التعمي -العرب  الدولى 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

   11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399427العالمة رقم 
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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
 

    0404192  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

12/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -راديو دمحم طلعت  -دمحم طلعت احمد اسماعيل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبد العزيز الموسكى القاهرة 36ش 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  11نتجات الواردة فى الفئة جميع الم  - 11الفئة 
 

وغيرها 272889العالمة 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 
 

    0404328  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -فردي  -ه المياه والفالتر البطل ألنظمة معالج -صبحى دمحمعبد الرحيم مصطفي  
  مصرى الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه -ملك دمحم فتحى امين  -مشتول   -كفر ابراش  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  11فالتر الماء الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 

االلوان الموضحة بالصورة  منح الطالب حق خاص على:      االشتراطات        



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

264 
 

 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 
 

    0404470  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردى  -الريس لالستيراد و التجارة - مصطفى سعيد رياض العربى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ك سعيد رياض العربى الغربية ابيار مركز الزيات مل

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 11اللمبات الليد الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

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 
 

    0405307  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

26/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه  -ش ذ م م  water epress watex)  واتكس ( ووتر اكسبريس 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مساكن  -نهايه ش المشير احمد اسماعيل  -حى الملتقى العربى  57بالعقار  5الشقه رقم 
  القاهرة -قسم النزهه -الشيراتون 

  11  : المةــــــلعات اـــفئ
  

شمعات فالتر الماء وفالتر الماء وكل ما يخص وصالت وتركيبات ولوازم  - 11الفئة 
  11توريد وتنظيم وتصفيه وتوزيع وتنقيه الماء بالفئة 

 

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

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

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0375449  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/08/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة كورية محدودة  -، ال تى دى .هيونداى موبيس كو

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  جو ، سيول ، كوريا  - ، جانجنام ) دونج- يوكسام(رو -تيهيران  203

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  للسيارات؛) ايه بي اس(أنظمة المكابح المانع لالنغالق   .1 - 12الفئة 
  القطع الهيكلية للسيارات؛  .2
  كوابل التسريع للسيارات؛  .3
  بداالت التسريع للسيارات؛  .4
  أكياس الهواء للمركبات؛  .5
  منظمات الهواء للسيارات؛  .6
  خزانات الهواء للسيارات؛  .7
  األذرع للمركبات؛. 8
  رات؛المنافض للسيا  .9

  محوالت عزم الدوران للسيارات؛. 10
  أجهزة اإلنذار ضد السرقات للمركبات؛  .11
  أجهزة ضد السرقات للمركبات؛  .12
  قدور زيت ايه تي ايه للسيارات؛  .13
  أجسام صمامات ايه تي ايه للسيارات؛  .14
  محاور العجالت للمركبات؛  .15
  حماالت محور العجالت للسيارات؛  .16
  ر العجالت للسيارات؛مثبتات محو  .17
  مفاصل محور العجالت للسيارات؛  .18
  المرابط الكروية للسيارات؛  .19
  حماالت محاور العجالت للمركبات البرية؛  .20
  حماالت العجالت للمركبات البرية؛  .21
  أحزمة األمان لمقاعد السيارات؛  .22
  المكابح للسيارات؛  .23
  معززات المكابح للمركبات؛. 24
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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 

  المكابح للمركبات؛أقراص   .25
  ؛)مكبح جرني(اسطوانات المكابح للمركبات   .26
  األقراص االسطوانية لمكابح المركبات؛  .27
  لبادات المكابح للسيارات؛  .28
  بداالت المكابح للمركبات؛  .29
  لقم المكابح للسيارات؛  .30
  بطانات المكابح للسيارات؛  .31
  أغطية الصدامات للسيارات؛  .32
  طاقة للصدامات للسيارات؛ممتصات ال  .33
  واقيات الصدامات للسيارات؛  .34
  حواف الصدامات للسيارات؛  .35
  القوالب لصدامات السيارات؛  .36
  سكك الصدامات للسيارات؛  .37
  مثبتات الصدامات للسيارات؛  .38
  دعسات الصدامات للسيارات؛  .39
  حجرات السيارات؛  .40
  ممسكات المكابح للمركبات؛  .41
  نات مثبتات األغطية للسيارات؛اسطوا  .42
  ؛)المشَكلة(أغطية السيارات   .43
  الواجهات المركزية للسيارات؛  .44
  اإلطارات لهياكل السيارات؛  .45
  أطقم التثبيت لألطفال لمقاعد المركبات؛  .46
  معززات مقبض التعشيق للسيارات؛  .47
  كوابل مقبض التعشيق للسيارات؛  .48
  سيارات؛أغطية مقبض التعشيق لل  .49
  أقراص مقبض التعشيق للسيارات؛  .50
  متثبتات مقبض التعشيق للسيارات؛  .51
  االسطوانات الرئيسية لمقبض التعشيق للسيارات؛  .52
  بداالت مقبض التعشيق للمركبات؛  .53
  اسطوانات تحريك مقبض التعشيق للسيارات؛  .54
  اسطوانات اإلطالق لمقبض التعشيق للسيارات؛  .55
  ق مقابض التعشيق للسيارات؛شوك إطال  .56
  اسطوانات األغطية المركزة للسيارات؛  .57
  مساند الذراع للسيارات؛  .58
  مقابض مروح التبريد للمركبات البرية؛  .59
  الوصالت للمركبات البرية؛  .60
  القضبات العلوية المتقاطعة للسيارات؛  .61
  األغطية العلوية الفوقية للسيارات؛  .62
  دام للسيارات؛لبادات االصط  .63
  األغشية المتقاطعة للسيارات؛  .64
  المفاصل ذات السرعة الثابتة للسيارات؛  .65
  المنصات للشاحنات؛  .66
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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 

  الناقالت التفاضلية للسيارات؛  .67
  العلب التفاضلية للسيارات؛  .68
  األقراص وأغطية مقابض التعشيق للسيارات؛  .69
  سدادات مكابح األقراص للسيارات؛  .70
  هزة تفقد أبواب السيارات؛اج  .71
  مقابض أبواب السيارات؛  .72
  دعسات أبواب السيارات؛  .73
  واقيات أشعة الشمس ألبواب السيارات؛  .74
  مرابط السحب للسيارات؛  .75
  الشعارات للسيارات؛  .76
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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 

  مقابض الجهد الكبير للسيارات؛  .111
  لوحات الهيكل الخارجي للسيارات؛  .112
  لوحات األبواب للمركبات البرية؛  .113
  مكابح االصطفاف للسيارات؛  .114
  األعمدة للسيارات؛  .115
  حماالت المسويات للسيارات؛  .116
  ه للطاقة للسيارات؛أختام تروس التوجي  .117
  آليات نقل السرعات للمركبات البرية؛  .118
  المحركات للنوافذ العاملة بالطاقة للمركبات البرية؛  .119
  أعمدة المراوح للسيارات؛  .120
  مولدات النبض للسيارات؛  .121
  مشابك المشعاع للسيارات؛  .122
  المرايا لالستخدام على المركبات؛  .123
  لخلفية؛مرايا الرؤيا ا  .124
  الخزانات للمركبات البرية؛  .125
  خزانات التخزين للمركبات البرية؛  .126
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  أغطية المقاعد للسيارات؛  .134
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  أعمدة نقل السرعات للمركبات البرية؛  .140
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  العامود لعجالت توجيه السيارات؛  .152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

270 
 

 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 

  رات؛األعمدة لعجالت التوجيه للسيا  .153
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 جريدة 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 
 

    0382986  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة تألفت فى والية ديالوير-ي كارما اوتوموتيف ال ال س

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة 92618جيرونيمو رود ارفين كاليفورنيا 9950

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات اجهزة النقل برا أو جوا أو بحر والمركبات واالجهزة لنقل الناس  - 12الفئة 
  دون غيرها  12ع برا أو جوا أو بحرا السيارات وقطعها الهيكلية الواردة بالفئة او البضائ

 

-----:      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 
 

    0383450  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

ألستيراد والتصدير وتجاره قطع غيار سيارات النور ل -اسالم عبد العظيم سليمان على  
  فرد مصرى الجنسية -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -محمود احمد عبد الحليم حموده اول المنصوره / شارع الصاوى بالنزهه بملك 13
  الدقهليه 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12وجميع منتجات الفئة  12قطع غيار السيارات واجزاء السيارات بالفئة  - 12الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
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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 
 

    0383451  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

27/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

والتصدير وتجاره قطع غيار  النور لألستيراد -اسالم عبد العظيم سليمان على  
  فرد مصرى الجنسية  -السيارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -محمود احمد عبد الحليم حموده اول المنصوره / شارع الصاوى بالنزهه بملك 13
  الدقهليه 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12ع منتجات الفئة وجمي 12قطع غيار السيارات واجزاء السيارات بالفئة  - 12الفئة 
 

العالمة مرتبطة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
وغيرها 368565مع 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 
 

    0399428  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م  .م.لعروبة مصر لالنشاء والتعمير  ششركة ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 12الفئة 
 

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 
 

    0399579  

  :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  -نهاية محور التعمير - العرب الدولي 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12ة بالفئة رقم جميع المنتجات الوارد - 12الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399428العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى   MALLمول 
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 جريدة 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 
 

    0400152  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

20/10/2019  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  فردى -الي يو تاي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ماليزيا-سيالنغور -بيتالينغ جايا -47301 -كامبونغ شيمباكا . 1/1جاالن بجو -ايه  353

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

لقم الكوابح المستخدمه ف المركبات و الوارده -دواسات الفرامل للمركبات  - 12الفئة 
  دون غيرها 12الفئة ب

 

كال على حدة f b kالتنازل عن الحروف -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 
 

    0402635  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة مساهمة مصرية شرك  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  12م جميع المنتجات الواردة بالفئة رق - 12الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399428العالمة 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 
 

    0402741  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردي  -لالستيراد والتصدير  الياسر سيكل -ياسر دمحم مصطفى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  -فاطمة عبد الفتاح / ملك- -شبرا الخيمة ثانى  - مدينة السالم  - ش دمحم عوض 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  )درجات هوائية( 12قطع غيار دراجات بالفئة  - 12الفئة 
 

على حدى  BIKEالتنازل عن كلمة بايك :        االشتراطات      
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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 
 

    0403911  

  :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  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

   12جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 12الفئة 
 

اللوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على ا:      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 
 

    0404235  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  منشأة فردية  -زكي جروب   -عمر دمحم دمحم زكي عبد العال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقيه  -مركز ابو كبير  -لي السيد العطار منشأه صالح شارع المحلج بملك عبد هللا ع

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها) 12(قطع غيار السيارات الواردة بالفئه  - 12الفئة 
 

التنازل  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
ى حدةكال عل Z Gعن الحروف زد جى 
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 جريدة 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 
 

    0404373  

  :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

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

قطع غيار المركبات، والسيما المسارات؛ دارات هيدرولية ومحوالت  - 12الفئة 
هيدرولية لتوصيل مكونات النظم الهيدرولية في المركبات؛ أبواق للمركبات؛ مرايا 

وأحزمة األمان للسيارات؛ مكابح الرؤية الخلفية؛ مرايا الرؤية الجانبية؛ مقاعد 
للمركبات؛ بطانات مكابح المركبات؛ ضاغطات هواء الفرامل للمركبات البرية والقطع 

واألجزاء والتجهيزات والتراكيب الهيكلية لجميع السلع والبضائع المذكورة أعاله؛ 
ت أو أجهزة هيدرولية لالستخدام في نقل أدوات العمل المرفقة بالمركبات وليس للمحركا

المكائن، والسيما المحركات الهيدرولية، والتروس الهيدرولية، والمضخات الهيدرولية، 
ومخمدات الصدمات الهيدرولية؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله 

التي تباع كوحدة مع البضائع؛ أجزاء وقطع ولوازم للمركبات البرية، والسيما 
كبات بخالف قطع وأجزاء المحركات والمكائن، المحركات وقضبان التوصيل للمر

وآليات نقل الحركة للمركبات البرية، وقطع الغيار الهيكلية وقطع الغيار لإلصالح 
  12بالفئة . واالستبدال الخاصة بذلك

 

منح الطالب حق اسبقية -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

282 
 

 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 
 

    0399429  

  :خ ــــــــــــــــــيبتار
 

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 -م العامريه  قس -نهايه محور التعمير   - العرب الدولى 

  13  : المةــــــات العـــفئ
  

  13جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 13الفئة 
 

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 - 965عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0401381  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  - طريق االسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  محافظه االسكندريه  -قسم العامريه  - العرب الدولي  نهايه محور  التعمير 

  13  : المةــــــات العـــفئ
  

  13جميع منتجات الفئه  - 13الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعة
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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 
 

    0402636  

  :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 

  13  : المةــــــات العـــفئ
  

   13جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 13الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  :      االشتراطات        
399429العالمة 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 
 

    0403912  

  :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 -لعامرية قسم ا -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  13  : المةــــــات العـــفئ
  

   13جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 13الفئة 
 

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 
 

    0386966  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

27/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -نيو ايجيبت جولد  -دمحم حسن عبد الرزاق نصار وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه   -مدينه العبور - المنطقه الصناعيه أ  -13013بلوك  3القطعه رقم 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14مجوهرات بالفئة  - 14الفئة 
 

التنازل عن الحروف  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج :      االشتراطات        
وعن البيان التجارى كال على حدى وفى الوضع العادى
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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 
 

    0391252  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .شركة يابانية محدودة  منظمة وقائمة تحت قوانين اليابان -ال تى دى  -ينتيندو كو ن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .شى، كيوتو، اليابان -كو ،كيوتو  -شو ،كاميتوبا،مينامى  -،هوكوتيت  1 - 11

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

قات االنقسام مع حلى أو سالسل حل(سالسل المفاتيح  -حلقات المفاتيح  - 14الفئة 
 -عمالت تذكارية  -وعلب المجوهرات  -الحلى الصغيرة لسالسل المفاتيح  -) زخرفية

 -دبابيس ربطات العنق  -االقراط  -) مجوهرات(الحلى الشخصية  -القطع المعدنية 
 -ت والمجوهرا -دبابيس الزينة  -الميداليات  -) مجوهرات(الخواتم  -االساور  -القالئد 

الساعات وساعات اليد الواردة  -مجوهرات االحذية  -الحلى الصغيرة كمجوهرات 
  دون غيرها  14بالففئة 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 
 

    0392626  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه  - 95014كاليفورنيا -كوبرتينو  - وان ابل بارك واي 
  

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

الساعات  -الساعات  - قيقة ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الد - 14الفئة 
لالستخدام كقطع ) اجهزة تسجيل الزمن (كرونوغرافات  -قطع قياس الوقت  -الكبيرة 

 - سوار الساعات  -سيور الساعات ) موقتات الدقيقة ( الكرونومترات  -لقياس الوقت 
والساعات الكبيره واداوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت  -العلب المعدة للساعات 

القطع الخاصة بالساعات والساعات الكبيره وادوات قياس الوقت وادوات قياس  -قيقة الد
  14الوقت الدقيقة الواردة بالفئة رقم 

 

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 ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396061  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/08/2019  

  :التسجيل طالبإسم 
  

  فرد مصرى الجنسية -سليمة جولد اس جى  -دمحم السعيد يوسف عبد العال سليمة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره  -الجماليه  -الدور الثالث بعد االرضى  -المعز لدين هللا  92

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 14الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -:      االشتراطات        
التنازل عن االرقام وعن البيان التجارى كال على حدى - 233320
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 جريدة 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 
 

    0397917  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  فرد -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر اول  - ش عبد هللا العربى   58

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
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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 
 

    0399430  

  :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 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

292 
 

 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 
 

    0401382  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  ه محافظه االسكندري -قسم العامريه  - العرب الدولي  نهايه محور  التعمير 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  14جميع منتجات الفئه  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  - منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

293 
 

 جريدة 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 
 

    0402100  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

مصرى  -فردى  -داش لتصنيع وتجميع الساعات لصاحبها دمحم نبيل فهمى احمد الدش
  الجنسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  -منطقة الورش الحرافية  -156مصنع 
  التجمع الثالث  -العين السخنه 

  14  : المةــــــعات الـــفئ
  

  14الساعات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال  -على حدى  DASHالتنازل عن مقطع العالمة داش :      االشتراطات        
على حدى 
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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 
 

    0402637  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

  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 

  14  : المةــــــالع اتـــفئ
  

   14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399430العالمة 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 
 

    0399431  

  :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 
  دريهاالسكن -قسم العامريه  -نهايه محور التعمير   - العرب الدولى 

  15  : المةــــــات العـــفئ
  

  15جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 15الفئة 
 

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 ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402638  

  :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 
  محافظة االسكندرية -قسم العامرية  -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  15  : المةــــــات العـــفئ
  

   15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 15الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399431العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

297 
 

 جريدة 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 
 

    0403915  

  :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 
  ندريهمحافظة االسك -قسم العامرية  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  15  : المةــــــات العـــفئ
  

   15جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 15الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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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 
 

    0376705  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/09/2018  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة مساهمة مصرية -النا تكس المساهمه للصناعات الورقية ش م م  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -اكتوبر  6مدنية  -بالمنطقة الصناعيه الثالثه  72القطعة  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

   16المناديل المجففه بالفئة  - 16الفئة 
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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 
 

    0386270  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصه محدوده  -برويرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ابو - جزيره الماريا  - مربعه سوق ابو ظبى العالمى  - برج المقام  8جزء من الطابق 
  االمارات العربيه المتحده  -ظبى 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

, المواد الترويجيه المطبوعه ,المنشورات المطبوعه ,المواد المطبوعه  - 16الفئة 
الكتب ) دليل المصور ( الكتالوجات , )بروشورات ( الكتيبات ,النشرات الدوريه 

الصور , القرطاسيه,ه الدوريه الدوريات النشرات االخباري, )ادله ( الموجزه 
  16بطاقات العمل الوارده بالفئه ,مواد التوجيه التدريس , الفوتوغرافيه

 

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0386275  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة خاصه محدوده  -ويرتى فايندر اى بى هولدينج ليميتد بر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ابو  - جزيره الماريا  - مربعه سوق ابو ظبى العالمى  - برج المقام  8جزء من الطابق 
  االمارات العربيه المتحده  -ظبى 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

, المواد الترويجيه المطبوعه ( ورات المطبوعهالمنش( المواد المطبوعه - 16الفئة 
الكتب الموجزه ) دليل المصور ( الكتالوجات ) بروشورات ( النشرات الدوريه الكتيبات 

مواد ,القرطاسيه الصور الفوتوغرافيه ,الدوريات النشرات االخباريه الدوريه ,) ادله ( 
  16التوجيه والتدريس بطاقات العمل الوارده بالفئه 

 

269963العالمة مرتبطة بالعالمة رقم :      شتراطات        اال
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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 
 

    0388246  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16مطبوعات الشركه الوارده بالفئه رقم  - 16الفئة 
 

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
 

    0389703  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن  -ام او جروب  -حمدي سيد بدوي وشركائه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عمارات صقر قريش البساتين القاهره  78

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

 -مواد تغليف البالستيكيه  -المطبوعات  -ناف المصنوعه منه الورق و االص - 16الفئة 
علب من ورق المقوي او الكرتون لوازم مكتبيه عدا  -تقاويم - كروت معايده  -البومات 

   16االثاث و جميع منتجات الفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

303 
 

 جريدة 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 
 

    0389954  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -م .م.ذ.ش OILS AND GRAINSاويلز اند جرينز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلوان  - القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -من شارع مدرسة الشويفات  53ش  218

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مناديل من الورق ، ورق المراحيض الوارد  مناشف للوجه من الورق ، - 16الفئة 
  )16(بالفئة رقم 

 

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 
 

    0390222  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -اندلسية جروب  -طيف و شريكه خالد دمحم عبد الل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الظاهر  -محل بالدور االرضى و الدور فوق االرضى  -شارع رمسيس  241

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

عدا ( االدوات الكتابية و المكتبية  -االقالم بكافة انواعها  -كتب تعليميه  - 16الفئة 
و جميع منتجات  -كروت معايدة  -نتائج تقويم  -مجالت  -المنتجات الورقية  -) االثاث 

  )16(الفئة 
 

التنازل عن مقطعي العالمه كال علي حدي :      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 
 

    0391253  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل طالب إسم
  

  .شركة منظمة وقائمة تحت قوانين اليابان -ال تى دى  -نينتيندو كو  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .شى، كيوتو، اليابان -كو ،كيوتو  -شو ،كاميتوبا، مينامى  -،هوكوتيت  1 - 11

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

للتغليف  -وعة من الورق أو البالستيك االكياس المصن -الظروف  -االكياس  - 16الفئة 
االغلفة البالستيكية  -الصناديق الورقية أو من الكرتون  -حقائب وأكياس ورقية  -

المناديل  -مفارش موضعية من الورق  -الواقيات الورقية  -ورق التغليف  - للتغليف 
 - الدفاتر  -ئة بطاقات التهن -القرطاسية  -مفارش المائدة الورقية  -للموائد  -الورقية 

مواد (علب الوان  -علب القالم الحبر  -) قرطاسية(والملصقات  -اقالم الرصاص 
 -) ادوات للكتابة (ادوات الكتابة  -محايات مطاطية  - اقالم الحبر  - ) مدرسية

 -) صور(اللوحات  -نسخ تخطيطية  -والكتب  - والتقاويم  -الملصقات  -المطبوعات 
باستثناء  -واللوازم المكتبية  -ماالت للصور الفوتوغرافية ح -باطار أو بدون اطار 

 16الكهربائية أو غير الكهربائية الواردة بالفئة رقم  -برايات اقالم رصاص  -االثاث 
  دون غيرها 
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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 
 

    0392939  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/06/2019  

  :لالتسجي إسم طالب
  

  فرد سوري الجنسيه   -احمد دمحم فاروق تكه جى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجمهوريه العربيه  السوريه  -دمشق

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع منتجات الفئه  - 16الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0394240  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فردى   -الياسمين   - حسام على السيد السيد حسين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

زاوية  عبد القادر بحرى الترعة السكة الحديد بجوار مسجد الرحمة ش امام ثالث  1
  االسكندرية   - قسم العامرية   -معديه االرضى محل 

  
  16  : المةــــــعات الـــفئ

  

  16جميع منتجات الفئة رقم  - 16الفئة 
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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 
 

    0397416  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  - ايجيبت فودز جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بالمرحلة األولى بمنطقة ) ب(ومنطقة خدمات   66 - 63 - 57 - 56 - 55 -  54القطع  
ب والخدمات /4أ د القطعة /4والقطعة   7-6-3- 2مبارك الصناعية والقطع أرقام  
  المنوفية -مركز قويسنا   -وذلك بمنطقة مبارك الصناعية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 16الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  -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 
 

    0397908  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 PYTHAGORASورس شركة فيثاغ -وليد ماهر عواد محمود ابراهيم وشريكه 
COMPANY - شركة توصية بسيطة  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة القليوبية  -مركز طوخ   -شارع الوحدة البيطرية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16مطبوعات الشركه فقط الواردة بالفئه رقم  - 16الفئة 
 

االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على :      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 
 

    0397918  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اهرة الق -مدينة نصر اول   -ش عبد هللا العربى  58

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 16الفئة 
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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 
 

    0398163  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  - فرد   -دمحم حسن رجب العليمي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  منزل حسن العليمي-بجوار مصنع الجمل للحلويات  -االعصر االولى  - دمياط 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16كتب قماش لالطفال الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

التنازل عن رسم  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
ف والفراشة كال على حدى الك
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 جريدة 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 
 

    0399045  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

01/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية قائمة ومنظمة بموجب القوانين المرعية  -انك  -ابر تكنولوجيز 
  فى الواليات المتحدة االمريكية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 - 94103ماركت ستريت ، الطابق الرابع ، سان فرنسيسكو ، كاليفورنيا  1455
  الواليات المتحدة االمريكية

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

مواد التغليف  - الالفتات  -اللصاقات  -ملصقات التزيين  -االكياس الورقيه  - 16الفئة 
  16الواردة بالفئة رقم 
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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 

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399466  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ايفاجرو لزراعة الصحراء واالنتاج الحيوانى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  شارع  المنتزة الزمالك الدور االرضي قصر النيل القاهرة 12

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 16الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0401660  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -مدينة نصر اول  - ش عبد هللا العربى   58

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع المنتجات الوارده بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402510  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية  -شركه بدايه لتصنيع االدوات الكتابيه  --جابر عبد المجيد وشركاه 
  بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  أكتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  111

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع منتجات الواردة بالفئه  - 16الفئة 
 

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 
 

    0403167  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

02/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سورى الجنسية - فردي  -ود احمد كوردي محم

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16المطبوعات بالفئه  - 16الفئة 
 

------:      االشتراطات        
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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 
 

    0403603  

  :خ ــــــــــــــــــريبتا
 

08/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

سيالز   -شركة دمحم مدحت عبد الفتاح المغربل وشريكة اسالم مدحت عبد الفتاح المغربل 
  شركة تضامن  -

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بملك  -الدور االرضي / تقسيم المعلمين ش نبيل يوسف امام مدرسة السيدة خديجة  248
  الشرقية  -اول الزقازيق  -سوسن عبد العال دمحم ابراهيم  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

اس زد كال على حدى  S Zالتنازل عن الحروف :      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 
 

    0403743  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

منطقه السى بى سي   91و  90الكائنة فى القطعة  -الدور االول من المبنى االدارى 
  الجيزة -اكتوبر  6 -الصناعيه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المنتجات الوارده بالفئة  - 16الفئة 
 

التنازل عن البيان التجارى 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 
 

    0403747  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -لورق الصحى  شركة كلينكس بروفيشنال النتاج ا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 6 -منطقه السى بى سي  الصناعيه  91و  90الدور االول من المبنى االدارى ق 
  الجيزة -اكتوبر 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المنتجات الوارده بالفئة  - 16الفئة 
 

ن كلمات العالمة كال على حدىالتنازل ع -:      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 
 

    0403754  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  6 -منطقه السى بى سي الصناعيه  91و  90ى ق الدور االول من المبنى االدار
  الجيزة -

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المناديل الورقية الوارده بالفئة  - 16الفئة 
 

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 
 

    0403756  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  6 -منطقه السى بى سي الصناعيه  91و  90الدور االول من المبنى االدارى ق 
  الجيزة -

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المنتجات الوارده بالفئة  - 16 الفئة
 

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 - 966 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0403759  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  يةشركة مساهمه مصر -شركة كلينكس بروفيشنال النتاج الورق الصحى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اكتوبر  6 -منطقه السى بى سي الصناعيه  91و  90الدور االول من المبنى االدارى ق 
  الجيزة -

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16المنتجات الوارده بالفئة  - 16الفئة 
 

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 
 

    0404122  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فردي  -تاجر  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد هللا العربي مدينه نصر اول القاهره 58

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 16جميع منتجات الفئة  - 16لفئة ا
 

------:      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 
 

    0404532  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ية شركة توص -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير   -تامر رجب وشركاة 
  بسيطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  16جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 16الفئة 
 

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 

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0378137  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية -كومو للبالستيك     

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - الهرم  -ش عبدالرازق فراج  15

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 17منتجات البالستيك الوارده بالفئه  جميع  - 17الفئة 
 

 -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 
 

    0392833  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

03/06/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد مصري -وان تاكس لتصنيع االلياف البالستيك -مليجى حسين  فتحى عبد الجليل ال
  الجنسيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

فتحي عبد / بملك  - القليوبية -القلج الخانكة -حوض الجندى شارع رضوان الزياتى  
  الجليل 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جميع منتجات الفئة رقم - 17الفئة 
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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 
 

    0394636  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -بالست  -بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية   -مركز المنصورة  -منيرة يوسف صادق ابو الخير / ملك  -شها 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

واالكيياس البالستيك ومبسم الشيشه  17المنتجات البالستيك الوارده بالفئه  - 17الفئة 
المصنوعه من اليالستيك ولى الشيشه المصنوع من البالستيك وجميع المنتجات الوارده 

   17بالفئه 
 

الموضحة بالصورة منح الطالب 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 
 

    0397938  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -الخولى للبالستيك -عماد الدين عبد العال عبد الرازق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  م العمرانيهش الصالحين من ش عثمان محر 30

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 17مصنع النتاج البالستيك فئه  - 17الفئة 
 

------- :      االشتراطات        
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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 
 

    0399433  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة -النشاء والتعمير شركة العروبة مصر ل

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  غيرهادون  17جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 17الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان :      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 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399584  

  :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  34.5لو الكي
  محافظة االسكندريه -قسم العامرية  - نهاية محور التعمير  - العرب الدولي 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  17جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 17الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق :      االشتراطات        
399433العالمة 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 
 

    0400380  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

22/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -بالست ذات نشاط فردى  -بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 
  

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  شها بملك منيرة صادق ابو الخير مركز المنصورة الدقهلية

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

واالكياس اليالستيك ومبسم الشيشة  17المنتجات البالستيك الواردة بالفئة - 17الفئة 
ت الواردة المصنوعة من البالستيك ولى الشيشة المصنوع من البالستيك وجميع المنتجا

  دون غيرها 17بالفئة
 

منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
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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 
 

    0402640  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

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

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

   17جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 17الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      ت        االشتراطا
399433العالمة 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 
 

    0403918  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

   17رقم  جميع المنتجات الواردة بالفئة - 17الفئة 
 

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 ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0404372  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

16/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ويرشركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية ديال -كاتربيالر انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

مواسير، وأنابيب وخراطيم مرنة، غير معدنية؛ سدادات محكمة غير معدنية  - 17الفئة 
؛ مواد بطانة الفرامل شبه المعالجة؛ بطانات لالستخدام على وصالت األنابيب والشفهات

؛ أطواق منع التسرب غير معدنية للتطبيقات التجارية والصناعية؛ )الكلتش(للقابض 
قفازات عازلة؛ حلقات مطاطية أو بالستيكية الستخدامها كسدادات محكمة لوصالت 

حدة مع األنابيب؛ قطع غيار وتجهيزات لجميع السلع المذكورة أعاله التي تباع كو
البضائع؛ أجزاء وقطع ولوازم للمركبات البرية، واآلالت الزراعية، وآالت جرف 

. في المركبات) رادياتير التبريد(التربة، والسيما خراطيم وصل للمشعات الحرارية 
  17بالفئة 

 

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 - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0355490  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/08/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة عرفه لالستثمار و استغالل العالمات التجارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عابدين   -ميدان االوبرا  2

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  )االت الخياطه -ماعدا الحقائب ( دون غيرها  18منتجات الفئة رقم جميع  - 18الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

336 
 

 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 
 

    0376765  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  أي.كوميرشيل أند غارمنت إدستريز أسبي أند أف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليونان,نيو فيالديلفيا,14342.سي.بي,كلم اوف أثينا الميا ناشيونال روود 10

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

الجلود المدبوغةالمقلدة والمنتجات المصنوعة من هذة المواد غير الواردة فى  - 18الفئة 
ى ،جلود الحيوانات الخام او المدبوغة،الجلود المقلدة ،السلع الجلدية المقلدة فئات اخر

من الجلد،للتغليف حقائب للشاطئ )المغلفات والحقائب(االحزمة ،حقائب ،الحقائب :
حقائب المالبس للسفر ،حقائب اليد ،اكياس التسويق حقائب السفر ،مجموعات السفر 

ة لمستحضرات التجميل ،حقائب ،محافظ ،حقائب صغير)االمتعة(،جذوع )الجلود(
،محافظ جلدية او من الواح جلدية ،حقائب بطاقات االئتمان )محافظ جيب(للبطاقات 

البنكية ،محافظ جيب ،الشماسى والمظالت الجلود ،الجزادين ،القبعات ،القفازات ،الجلود 
  ،صناديق للمالبس المظالت ،االمتعة والمحافظ وحماالت النقل االخرى

 

-----:      شتراطات        اال
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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 
 

    0381641  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة فرنسية مساهمة بسيطة  -إس .أيه .بيير بالمان إس  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  فرنسا  -  باريس 75008اى ار ،  1رو فرانسوا  44

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والبضائع المصنوعة من هذه  - 18الفئة 
المواد وغير الواردة ضمن فئات أخرى، وتحديداً، الصناديق الجلدية؛ صناديق من ألواح 

ئة؛ حقائب، وتحديداً، جلدية للتعب) أكياس وأجربة(جلدية؛ زخارف جلدية لألثاث؛ حقائب 
حقائب اليد؛ حقائب السفر؛ حقائب الظهر؛ حقائب للشاطىء؛ حقائب التسوق ذات 

عجالت؛ حقائب لألوراق والكتب؛ حقائب مدرسية؛ حقائب الخصر؛ حقائب المالبس؛ 
صناديق سفرية؛ أحزمة جلدية؛ حقائب صغيرة للوثائق واألوراق؛ محافظ جلدية 

حافظ نقود؛ حقائب صغيرة لمواد التواليت ومستحضرات مسطحة للوثائق واألوراق؛ م
التجميل غير مجهزة؛ مصنوعات جلدية؛ منتوجات بحجم صغير من الجلود، وتحديداً، 

المحافظ؛ محافظ نقود، ليست من معادن نفيسة؛ محافظ للبطاقات؛ حافظات مفاتيح؛ جلود 
لمظالت؛ الشماسي الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ الصناديق والحقائب السفرية؛ ا

جميع . وعصي الخيزران؛ السياط وأطقم الحيوانات والسروج؛ مالبس للحيوانات األليفة
هذه المنتجات تقع ضمن المنتجات المخصصة للنساء واألطفال؛ جميع المنتجات 

  ) 18(المخصصة للنساء واألطفال بالفئة 
 

334790م العالمة مرتبطة مع العالمة رق -:      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 
 

    0388752  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/03/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسيه -جابر سعد دمحم مساوق

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عطفه الرشيدي الجماليه القاهره  10

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18جميع منتجات الفئة  - 18 الفئة
 

) جي(التنازل عن  - منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج :      االشتراطات        
)G ( وعن البيان التجاري
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 جريدة 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 
 

    0391254  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/05/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  .شركة يابانية محدودة منظمة وقائمة تحت قوانين اليابان -ال تى دى  -تيندو كو  نين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  .شى، كيوتو، اليابان -كو ،كيوتو  -شو ،كاميتوبا، مينامى  -،هوكوتيت  1 - 11

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

الحقائب وما  -لحافظات الجلدية ا -حافظات التغليف المصنوعة من الجلد  - 18الفئة 
 -حقائب السفر  - وحقائب الظهر  -الحقائب المدرسية  -والحقائب  -االكياس  -شابهها 

وحافظات  -ومحافظ النقود  -الجزادين ) محافظ جيب(محافظ للبطاقات  -حقائب جلدية 
حقائب  -الحقائب التى توضع الظهر  - رقع التعليق لحقائب السفر  -المفاتيح 

دون  18المظالت وقطعها الواردة بالفئة رقم  -غير المجهزة  -تحضرات التجميل مس
  غيرها 
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 جريدة 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 
 

    0397919  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد  -احمد محمود رفعت دمحم رضوان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  - مدينة نصر اول  -ش عبد هللا العربى  58

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 18الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0398290  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/09/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة) سالم امين سالم هالل وشركة( الل والنجمة الفضية مصر اله

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية 30قطعة رقم  A3العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 18جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 18الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على  -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :        االشتراطات      
منح حق خاص على االلوان -على حدة Gالتنازل عن حرف جى  -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 
 

    0399434  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -وبة مصر لالنشاء والتعمير شركة العر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مطار برج  -العروبه مول التجارى  - طريق اسكندريه مطروح  4305الكيلو 
  االسكندريه -قسم العامريه  -العرب الدولى نهايه محور التعمير 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18جات الواردة بالفئه جميع المنت - 18الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
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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 
 

    0399585  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية  شركة مساهمه -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  

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  18جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 18الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399434العالمة 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 
 

    0401386  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمه مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 18جميع منتجات الفئه  - 18الفئة 
 

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 
 

    0402641  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

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

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

   18جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 18الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      طات        االشترا
399434العالمة رقم 
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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 
 

    0403919  

  :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  -العرب الدولي نهاية محور التعمير

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

   18ئة رقم جميع المنتجات الواردة بالف - 18الفئة 
 

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 
 

    0404798  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

المية للمواد شركة خاصة محدودة الشركة الع  -استون فيال فوتبو ل كالب ليمتد  
  شركة ذات مسئوليه محدوده تاسست وقائمة طبقا لقوانين  المملكة المتحدة -الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اتش أى     6 6فيال  بارك ،  استون  ، بير مينجهوم ،  بى 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

ب ظهر، حقائب الصالة الحقائب، حقائب سفرية، حقائب ظهر، حقائ - 18الفئة 
الرياضية، حقائب الغسيل، حقائب أحذية، حقيبة سفر قماشية، جزادين، محافظ، 
مظالت، الشماسي، العصي، مالبس الحيوانات، سيور جلدية، أحزمة، البضائع 

المصنوعة من الجلد أو الجلود المقلدة، خاصة الحقائب وجرابات وسيور وحاملي 
لقماش ومحفظة جلدية وحقائب سفرية والصناديق المفاتيح وحامالت البطاقات وا

واألحزمة وأغطية األثاث والناقالت، األجزاء واللوازم واالكسسوارات لجميع السلع 
  دون غيرها18المذكورة الواردة في الفئة 
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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 
 

    0376499  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2018  

  :التسجيل لبإسم طا
  

  شركة محدودة -جون جيست انترناشيونال ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة المتحدة -جيه ال   8  7ميدلسكس يو  بى  -وست درايتون  -هورتون رود 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

 -صمامات ومحوالت  -موصالت  -وصالت قارئه  -انابيب  -مواسير  - 19الفئة 
 -مقابس  -فواصل  -مكبرات المواسير  -مخفضات المواسير  -ادوات التحكم بالتدفق 

اجزاء وقطع للسلع المذكورة انفا وجميعها مصنوعه من مواد غير معدنية او فى الغالب 
  19مواد غير معدنية الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0395825  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/07/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بانيللي شركة ذات مسئولية محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور االول ابراج زاهر امتداد ش  حسن   المامون م نصر القاهرة  108شقة 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  19فى مجال السيراميك بالفئة 35االستيراد والتصدير الوارد للفئة  - 19الفئة 
  غيرها

 

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 
 

    0399435  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ية شركة مساهمة مصر -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 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  19جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 19الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      اطات        االشتر
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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 
 

    0399586  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

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

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  19جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -لطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة منح ا:      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399435العالمة 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 
 

    0402642  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -م .م.مير ششركة العروبة مصر لالنشاء والتع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

   19الواردة بالفئة رقم جميع المنتجات  - 19الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
 399435العالمة رقم 
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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 
 

    0403695  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه  -ربية لالدوات الصحية الشركة الع

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -شارع وزاره الماليه امام فندق رينيسانس التجمع االول القاهرة الجديده 23

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  19السيراميك الوارد بالفئه  - 19الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0403920  

  :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  -ة محور التعميرالعرب الدولي نهاي

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

   19جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 19الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
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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 
 

    0376652  

  :خ ــــــــــــــــــريبتا
 

17/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصري الجنسية -وود شوب  -مؤسسة دمحم عباس لتجارة الخشب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة - منشية السد العالي السالم  -شارع ابو بكر الصديق من شارع االربعين  10

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20االخشاب الواردة بالفئة  - 20 الفئة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج :       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 
 

    0379952  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  د مصرى الجنسيةفر -ابراهيم سعد ابراهيم ابو بكر حسنين 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 20الفئة 
 

التنازل عن سعد  - ة بالنماذج منح الطالب حق خاص على االلوان الموضح -:      االشتراطات        
وغيرها 379950العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -فى الوضع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0389894  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة المسئولية  -م  .م.هافيلوك ون انتريورز ذ

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  ، عسكر ، البحرين 5100. ب . ص 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

المرايا واطارات الصور  -الوسائد  -) اثاث الحدائق والمكاتب ايضا(االثاث  - 20الفئة 
الكراسى ذات  -الكراسى  -طاوالت القهوة والطاوالت الجانبية  -الطاوالت  -الستائر  -

كراسى بدون  -كراسى الطعام  -الكراسى القابلة للبسط  -كراسى المكاتب  -الذراعين 
خزائن  -المكاتب القائمة  - مقاعد لمساند للقدمين  -كراسى المشارب  -ظهر أو مساند 

غير واردة فى فئات ( المواد  -الفرشات  -االسرة وااللواح االمامية  -كونها من االثاث 
لفلين أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف أو المصنوعة من الخشب أو ا) اخرى

  20البالستيك الواردة بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

358 
 

 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 
 

    0399436  

  :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 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 20الفئة 
 

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 
 

    0399587  

  :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 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االلوان الموضحة بالصورة منح الطالب حق خاص على :      االشتراطات        
على حدى  MALLالتنازل عن مقطع مول  - 399436العالمة 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 
 

    0402643  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرية شركة مساهمة-شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 20جميع منتجات الفئة  - 20الفئة 
 

399436العالمة مرتبطة مع العالمة  -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 
 

    0402707  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى -فردى  -دمحم نصر فهيم زايد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك احمد مختار نور الدين مدينه المنيا 15ش رقم  2م ارض سلطان عقار رق

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 20مطابخ الوميتال فئة  - 20الفئة 
 

منح حق خاص على االلوان -تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة :      االشتراطات        
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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 
 

    0403764  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه - شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه 15ش السودان الدور الثالث شقه  304

  20  : ةالمــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 20جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 20الفئة 
 

-----:      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 
 

    0404533  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 20الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0404799  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزة  الجيزة 15ش السودان الدور الثالث شقة  304

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 20جميع المنتجات الواردة بالفئة - 20الفئة 
 

------:      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 
 

    0405640  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -العجوزه  -المهندسين  - 15شقه  -الدور التالت  -ش السودان  304

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  20جميع منتجات الفئه  - 20الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0364699  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

30/01/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية-فرد -البركه الستراد والتصدير -رضا شعبان عيد   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ميت الخولي عبدهللا ملك السيد مصطفي دمحم شرود مركز الزرقا دمياط 15

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

األوانى الزجاجية والمصنوعات  - ة المنزل او المطبخ ادوات واوعي  - 21الفئة 
االداوات الفخارية او - اطباق القماش او البورسلين  -األدوات الفضية  -الزجاجية 

 -اطباق وصوانى واوعية القهوة  -اوعية  -البالستيك او الورسلين او السيراميك 
ون غيرها وخاصة د 21مالعق واواني الشرب جميع المنتجات بالفئة -مصافى مغارف 

  اوانى الطهى المعدنية
 

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 
 

    0377810  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -ستيراد والتصدير ترينتى ال  -ميشيل مجدى صالح وشركاه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة  -الحى السابع   -ش ذاكر حسين  76

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21فرش االسنان الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

فى  COOLكال على حدى وعن المقطع كوول  TRIالتنازل عن الحروف :      االشتراطات        
الوع العادى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

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

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0390384  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

17/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية 91331ا  ماليفورنيا نوريس أ فيينو باكويم 10303

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

فرشاة للحالقة ،حوامل ) تباع معا(فرشاة للماكياج ،مجموعة فرش للماكياج  - 21الفئة 
لفرشاة التجميل ،أدوات للتجميل ،حاويات لمواد وادوات التجميل، أدوات وباليتات لمزج 

دوات مخصصة لوضع الماكياج و أحمر الشفاه ولتزيين أهداب مستحضرات التجميل ،أ
العين والحاجبين والجفون ،فرشاه للحاجبين ،فرشاه لالظافر ،قطيفات صغيرة لتجميل 

الوجه بالمساحيق ،علب لمسحوق التجميل ،علب مخصصة لفرشاه التجميل ،امشاط 
قطع اسفنجية )  لوضع مساحيق التجميل( للشعر ، لبادات وقطع اسفنجية للماكياج 

: لتنظيف فرشاه التجميل ، حوامل لقطع التجميل االسفينجية ،ادوات لتنظيف كل من 
ادوات التجميل وحاويات التجميل وفرشاه التجميل وادوات وباليتات مزج مستحضرات 
التجميل ، مواد لعمل فرشاه التجميل ، معدات ازالة الماكياج ، اوعية تصريف الصابون 

) الواح ( ون ، اطباق الصابون ، ادوات لغرض التنظيف ، باليتات ، حوامل الصاب
للتجميل تباع خالية ، انية زجاجية ، البورسلين والخزف غير الوارد فى فئات اخرى 

  دون غيرها 21جميعها بالفئة 
 

------- :      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 
 

    0396998  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/08/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

 72شركة مساهمه مصرية قانون رقم   -الوطنية لصناعة االحهزة واالدوات المنزلية 
   2017لسنة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

بقطاع الصناعات التعدينية  R 44طريق رقم  44-41من )40-25(قطع اراضى رقم 
  بنى سويف    -مركز الواسطى  -بكوم ابو راضى  -بالمنطقة الصناعية 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      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 
 

    0399437  

  :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  -ريه قسم العام -نهايه محور التعمير   - العرب الدولى 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 21الفئة 
 

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 
 

    0399588  

  :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  

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

التنازل  عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399437العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -على حدى  MALLمول 
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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 
 

    0399856  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

ش ذات مسؤليه   -احمد وليد وشريكة -الشركة العربية للتجارة والصناعة اتامكو
  محدوده

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر  28الكيلو  107الدور االول فوق االرضي بالعقار  الكائن قطعه 
  ريه الصحراوي الجيزه االسكند

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 21جميع منتجات الفئه  - 21الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان لموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        
التنازل عن رسم التاج على حدة -كال على حدة  R S Rالحروف ار سى ار 
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 جريدة 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 
 

    0399857  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

15/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة توصية   -اتامكو  -الشركة العربية للتجارة والصناعة  -احمد وليد وشريكة 
  بسيطة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

طريق مصر  28الكيلو  107الدور االول فوق االرضي بالعقار  الكائن قطعه 
  الجيزه   -كرداسة  -االسكندريه الصحراوي 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جميع منتجات الفئه رقم  - 21الفئة 
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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 
 

    0402644  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -صر لالنشاء والتعمير   شركة العروبة م

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

   21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399437العالمة رقم 
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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 
 

    0402701  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه - شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه 15ش السودان الدور الثالث شقه  304

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 21جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 21الفئة 
 

402247العالمة 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 
 

    0403923  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

10/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه  -م .م. ش-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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

   21جميع منتجات الفئة  - 21الفئة 
 

ن الموضحه بالنماذج منح الطالب حق خاص علي االلوا:      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 
 

    0404534  

  :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

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  21جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 21الفئة 
 

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 
 

    0399438  

  :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 -يه قسم العامر - نهايه محور التعمير  - العرب الدولى 

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  22جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 22الفئة 
 

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 ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 966عدد 

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0399589  

  :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 

  22  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
 

التنازل عن مقطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  - تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -على حدى  MALLمول 

399438
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 جريدة 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 
 

    0401390  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

05/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

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

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ق مطار برج طري -العروبه مول التجاري  -طريق اسكندريه مطروح  34.5الكيلو 
  العرب الدولي نهايه محور التعمير قسم العامريه االسكندريه 

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  22جميع منتجات الفئه  - 22الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:      االشتراطات        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

381 
 

 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 
 

    0402645  

  :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 - نهاية محور التعمير  -العرب  الدولى 

  22  : المةــــــات العـــفئ
  

  22جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 22الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399438العالمة رقم 
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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 
 

    0399439  

  :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   -محور التعمير  نهايه  - العرب الدولى 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

  23جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 23الفئة 
 

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 
 

    0402646  

  :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 
  محافظة االسكندرية -عامرية  قسم ال - نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  23  : المةــــــات العـــفئ
  

   23جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 23الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399439العالمة رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

384 
 

 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 
 

    0382833  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -الشام للصناعات النسيجية  -زياد عبد الكريم طالب اغا وشريكيه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية -الخانكة  -بمنطقة الشروق الصناعية  1402القطعة رقم 

  24  : مةالــــــات العـــفئ
  

  24وبريات جاهزة وفوط وبشاكير ومفروشات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0389532  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

04/04/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

الواليات  - شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينيسوتا -انك  -تارجت براندز  
  المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -  - 55403 -مينيسوتا  -مينا بوليس  3165 -تي بي اس  - نيكوليت مول   1000
  الواليات المتحدة االمريكية 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها  24المناشف الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0399440  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

08/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش مساهمة مصرية -شركة العروبة مصر لالنشاء والتعمير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

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

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 
 

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 
 

    0399591  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/10/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مساهمه مصرية .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

  24  : المةــــــالع اتـــفئ
  

  دون غيرها 24جميع منتجات الفئة  - 24الفئة 
 

التنازل  -تعهدمالك العالمة باستخدامها مجمعة  -منح حق خاص على االلوان :      االشتراطات        
على حدة mallعن مقطع مول 
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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 
 

    0402647  

  :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 
  حافظة االسكندريةم -قسم العامرية   -نهاية محور التعمير   -العرب  الدولى 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

   24جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 24الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة :      االشتراطات        
399440العالمة 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 
 

    0402823  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

25/11/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فرد   -جويل للتطريز  -دمحم مصطفى ابراهيم الزغبى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

المحلة  -عبير احمد دمحم السيد بدوى / بملك  -منشية محى سعد  -شارع الخلفاء الراشدين 
  الغربية  -الكبرى 

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  24جميع منتجات الفئة رقم  - 24الفئة 
 

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 
 

    0403766  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

09/12/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركه توصيه - شهره للتجاره والتوكيالت واالستيراد والتصدير  -رجب وشركاه تامر 
  بسيطه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المهندسين العجوزه الجيزه 15ش السودان الدور الثالث شقه  304

  24  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 24جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 24الفئة 
 

-----:      طات        االشترا
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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 
 

    0308893  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

29/10/2014  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مساهمة تأسست وقائمة طبقا لقوانين  - 2001نوفمبر  21اكتيسلسكابت اية اف 
  الدنمارك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دانمارك  - براندى  7330 -، دى كية  5ج فريد سكوفي

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس ، البسة القدم ، البسة الراس وهذه المنتجات واردة بالفئة  - 25الفئة 
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 جريدة 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 
 

    0318885  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/05/2015  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية نيويورك  - ان بى ايه بروبيرتيز  انك 
  الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية 10022فيفث افينيو نيويورك ، نيويورك ،  645

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

دون  25البسة القدم واغطية الراس وجميع المنتجات الواردة بالفئة المالبس و - 25الفئة 
  غيرها

 

94387العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      االشتراطات        
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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 
 

    0356761  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

13/09/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئوليه محدودة تأسست  -رناشيونال اى بى ، ال ال سى وورلد جيم انت
  الواليات المتحدة االمريكية -وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  900067لوس انجلوس ، كاليفورنيا ،  100فنيو اوف ستارز ، سويت  1901

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

المالبس وهى ، قمصان تى شيرت بال اكمام ، سراويل القصيرة ، مالبس  - 25الفئة 
، عصابات العرق ، جاكيتات ، قبعات ، قفازات ، جوارب قصيرة ، ) بنطال(من الورق 

  25لباس القدم بالفئة 
  

 

123275العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -:      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 

 
  

  : رقم  قدم عنها طلب
 

    0358249  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

11/10/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -انفنتيمو  -دمحم دمحم رضوان حجار 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

قطعة  -  20022بلوك  - 170ش  -االمتداد الغربي  -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية 
  القليوبية 2رقم 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25مالبس االطفال و المالبس الجاهزة بانواعها و جميع منتجات الفئة  - 25الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  - منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج :      االشتراطات        
تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة  - 294547العالمة 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 
 

    0362638  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

24/12/2017  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة سويسرية -سفن فور اول مانكايند انترناشيونال اس ايه جي ال 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سويسرا - 6850 -منديريسيو  - 4فيا بينيت 

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

، جينز من قماش ) شورتات(المالبس وخاصة البناطيل ، سراويل قصيرة  - 25الفئة 
الدينم ، بناطيل من قماش الدنيم ، بناطيل من قماش التشينو ، قماش متين كاكي اللون ، 

  25قطع مالبس سفلية ، جاكيتات وجاكيتات من قماش الدنيم بالفئة رقم 
 



الداخلية جهاز تنمية التجارة  
 
 
 

396 
 

 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 

 
  

  : م عنها طلب رقم قد
 

    0376767  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/09/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  أي.بي أند أف كوميرشيل أند غارمنت إدستريز أس

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليونان,نيو فيالديلفيا,14342.سي.بي,كلم اوف أثينا الميا ناشيونال روود 10

  25  : مةالــــــات العـــفئ
  

المالبس واالحذية والمالبس الداخلية والقبعات  -المالبس واالحذية والقبعات  - 25الفئة 
 -مالبس شبابية  -والقفازات واالوشحة والجوارب ومالبس السباحة ومالبس النوم 

مالبس  -مالبس داخلية والقفازات والجلباب والجوارب والبيجامات واالحذية والنعال 
مايوهات  -روبات حمام  -مالبس  -واالحذية والقبعات واحزمة الخصر  تقليد الجلود

 -) بياضات ( صدارات ) وشاحات  -) مالبس ( احزمة  - مالبس الشاطىى  -سباحة 
مالبس من  -مالبس من الجلد المقلدة  -مالبس الجمباز  -قمصان داخلية  -البرازيل 

 -البشاكير  - الثياب  -امات االكمام زم) مالبس داخلية ( الكورسيهات  - معاطف  -الجلد 
 - - جاكيتات  -الجوارب ) مالبس )( اغطية للراس( برنس  -) مالبس(قفازات  -فراء 

اغطية ( طماقات  -نسائية داخلية  -مالبس محبوكة -) كنزات صوفية ( فساتين جرزاية 
 -ت افرهوال -مالبس خارجية  -ربطات عنق  -قفازات ) بناطيل ( طماقات ) للساق 

) عباءات ( البنش  -معاطف من الفرو  -سراويل داخلية جاكيتات مقلنسة  -سراويل 
قمصان  - سترات  - بذالت -جوارب  -تنانير  -قمصان  -شاالت  - لفاعات  - بيجامات 

( اساور قمصان  -صدارات  -مالبس داخلية  -عمامات  -اثواب ضيقة  -نصف كم 
 -احذية  -احذية للشاطى  -حذية او الجوارب كعاب لال -حذاء  -لباس القدم  - مالبس 

احذية او صنادل من نسيج  -شباشب  - احذية للرياضة البدنية  -حذاء مطاطى خارجى 
  دون غيرها 25فئة ) مالبس ( اربطة للراس  -قبعات الراس  -قبعات  -الحلفاء 

 

-----:      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 
 

    0379644  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

31/10/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن-ليبيوتي النجيرى للمالبس الجاهزة  - محمود الكنج وشريكيه   

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وكالة عثمان بدوار العاشر بالمنطقة الصناعية المحصورة بين  17الوحدة رقم 
A2،A1- الشرقيه  -اشر من رمضان مدينة الع  

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25مالبس جاهزة الواردة بالفئة  - 25الفئة 
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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 
 

    0382804  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

18/12/2018  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -شركة لفلى  -هيام عباس حلمى وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة  -العجوزة  -الحجاز سور نادى الزمالك 75

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها 25االحذية وجميع منتجات الفئة  -المالبس بكافة انواعها  - 25الفئة 
 

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 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0386474  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة  -شركة اورينت سبورت ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -النزهة  -ش عبد الحميد بدوى  27

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25س والمالبس الرياضية بجميع انواعها بالفئة المالب - 25الفئة 
 

التنازل عن مقاطع العالمة كال على حدى -:      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 
 

    0386475  

  :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

19/02/2019  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مة مصريه شركه مساه -م .م.شركة اورينت سبورت  ش

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -النزهه   -شارع عبد الحميد بدوى  27

  25  : المةــــــات العـــفئ
  

  25المالبس والمالبس الرياضية بجميع انواعها بالفئة  - 25الفئة 
 

 sport)  سبورت(وعن كلمه & التنازل عن الحروف وشكل :      االشتراطات        


