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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9441311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/90/3992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة هندية محدودة  -اس أر اف ليمتد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -، كوميرشيال كومبليكس ، سافدارجونغ ديفيلويمينت اريا ، نيو ديلهى  0 -سى 

 الهند . ، 999992

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الهيدروكربونات المشبعة بالفلور تستخدم مثل المبردات ، الدواسر ، رغوة  - 9الفئة 

 (9عوامل النفخ ، المواد الكيميائية لمكافحة الحرائق و الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9403000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد  -البيلى للصناعات الكيماوية البيلى جرين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

كفر الحطبة مركز شربين الدقهلية طريق المنصورة  دمياط السريع  بملك / الشربينى 

 عبد العزيز عبد المجيد 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9سيليكون باعتباره مواد الصقة مستخدمة فى الصناعة وارده بالفئة رقم   - 9الفئة 

ورق دوكو الصقة باعتباره مواد الصقة مستخدمة فى الصناعة وارده  -دون غيرها 

 دون غيرها  9بالفئة رقم 
 

منح حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      التنازل عن االرقام كال على حدة  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9402779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة يابانية -ميتسوبيشى انجينيرينج بالستيكس كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كو ، طوكيو ، اليابان -تشوم ، ميناتو  - 9شينباشى  -هيجاشى  1 - 3

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الراتينجات غير المعالجة اللدنة حراريا ، الراتينجات الصناعية غير المعالجة  - 9الفئة 

، البالستيك غير المعالج ، الراتينجات غير المعالجة اللدنة حراريا على شكل حبيبات ، 

عالج على الراتينجات الصناعية غير المعالجة على شكل حبيبات ، البالستيك غير الم

 ( دون غيرها9شكل حبيبات الواردة بالفئة )
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413977 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤلية محدوده -ايجا سيمبول تشاينا هولدنجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هونج كونج   -كوينز رود سنترال  31نمبر  -تشاينا بيلدينغ  - / اف 39

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لب سليلوز وكلور وقلويات واحماض وكربونات  -عجينة الورق  -لب الخشب  - 9الفئة 

الكالسيوم وامالح )عوامل كيميائية( ونشا الغراض صناعية وكيماويات صناعية 

 9ة الورق الواردة بالفئة رقم ومركبات كيميائية لصناع
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9410091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الكرنك للصناعة والتجارة  -نيفين فكرى توفيق وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السالم القاهرة 94قطعة رقم  39949بور الصناعية بلوك مدينة الع

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 99277العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9410099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الكرنك للصناعة والتجارة  -نيفين فكرى توفيق وشريكتها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هرةالسالم القا 94قطعة رقم  39949مدينة العبور الصناعية بلوك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

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

وغيرها 99277العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الجى تك  -عربى جالل متولى احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -بجوار مساكن النوبارية  -طريق مصر اسكندرية خلف حسن عالم  39الكيلو 

 العامرية االسكندرية 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9االسمده الزراعية الوارده بالفئة  - 9الفئة 
 

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

التنازل عن الحروف كال على حدى -باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايرالندية  -ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشيونال سابسيدارى انليميتيد كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرالندا - 3سير جون روجيرسونز كواي دوبلن  79

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

ا في تحليل الطب الشرعي؛ مستحضرات المراقبة اختبار الكواشف الستخدامه - 9الفئة 

المستخدمة في االختبارات المختبرية والفحوصات والتأكيدات والتحليالت التشخيصية؛ 

الكواشف التشخيصية والكواشف الكيميائية لالستخدامات المختبرية أو البحثية؛ المحاليل 

برية أو البحثية؛ المستخدمة في مجموعات االختبار التشخيصي لالستخدامات المخت

مجموعات االختبار التشخيصي لالستخدام المختبري؛ المستحضرات التشخيصية 

لالستخدام المختبري؛ مجموعات االختبار التشخيصي التي تشمل الكواشف 

 ( دون غيرهــــا 99واالختبارات. الــوارده بالفئة )
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390042 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

49/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مالطا -ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشيونال انليميتيد كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ال ام كومبليكس، بريويري ستريت، زون 3، فيرداال بيزنيس سينتر ليفيل 43اوفيس 

 مالطا 4939ارا، سي بي دس ، سينترال بيزنيس ديستريكت، بيركيرك4

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات السيطرة على الفحوصات التشخيصية في المختبر والعرض  - 9الفئة 

والتأكيد والتحليل؛ الكواشف التشخيصية والكواشف الكيميائية لالستخدام المختبري أو 

ية لالستخدام المختبري أو البحثي؛ المحاليل المستخدمة في أدوات الفحوصات التشخيص

في األبحاث؛ أشرطة الفحص لغير الغايات الطبية؛ مجموعات تضم الكواشف ومقايسات 

الختبار وجود مستضدات في الدم والمصل البشري والبالزما والبول والسوائل 

البيولوجية األخرى واألنسجة؛ مجموعات الفحوصات التشخيصية لالستخدام المختبري 

ستحضرات التشخيصية لالستخدام المختبري أو البحثي؛ مجموعات أو البحثي؛ الم

الفحص التشخيصي التي تشمل الكواشف وأدوات الفحص وفحوصات الفحص المناعي 

الكروماتوجرافي لالستخدام المختبري أو البحثي وفحوصات التشخيص المختبرية 

تبرية لالستخدام المناعية لالستخدام المختبري أو البحثي والفحوصات التشخيصية المخ

المختبري أو للبحوث؛ مجموعات الفحص المختبري التي تحتوي على الكواشف 

وأدوات لفحص وجود مضادات في الدم والمصل البشري والبالزما والبول والسوائل 

البيولوجية األخرى واألنسجة؛ أدوات الفحص للكشف عن الكحول والمخدرات؛ أجهزة 

حص للكشف عن الكحول والمخدرات؛ أكواب فحص المخدرات والكحول؛ أشرطة ف

دون  9فحص للكشف عن المخدرات والكحول؛ شرائح فحص المخدرات والكحول.فئة 

 غيرها
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وف كوربوريشنن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

-909كو ، طوكيو  -كوم ، شيبويا  - 3إيبيسو  4-39ييبيسو جاردن بليس تاور ، 

 ، اليابان  2991

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك  - 9الفئة 

والغابات؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة؛ بالستيك غير معالج؛ في الزراعة والبستنة 

تراكيب إخماد النـيران وتراكيب للوقاية من النيران؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛ 

مواد لدباغة جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ مواد اللصق المستخدمة في الصناعة؛ 

ة مخلطة، أسمدة عضوية، أسمدة؛ المعاجين ومعاجين الحشو األخرى؛ أسمدة عضوي

مستحضرات حيوية المستخدمة في الصناعة والعلوم؛ مشتقات األحماض الدهنية؛ 

غليسرين؛ مواد خافضة للتوتر السطحي؛ بيروكسيد عضوي؛ سكوالين اصطناعي، 

وبخاصة متعدد بولي إيسوبوتوتين مهدرج؛ حمض دهني؛ عوامل تصريف العقاقير؛ 

صفتها مواد كيماوية؛ مشتتات؛ حبيبات البالستيك؛ عوامل معدالت سطحية؛ مزلقات ب

للتضبيب )مواد كيماوية(؛ عوامل زيادة الحجم؛ عوامل نقل السلسلة؛ أيزوبرافين؛ 

ميثاكريليت أستر؛ فسفوليبيدات؛ بوليسوربات؛ صابون )فلزي( لألغراض الصناعية؛ 

في الماء او الزيت؛ مواد كحول دهني أو كحول أعلى وزناً جزئياً؛ قواعد قابلة للذوبان 

تعقيم )كيماويه(؛ عوامل ازالة عسر الماء؛ ملدنات؛ عوامل أكالة؛ عوامل مقاومة 

للحرارة؛ عوامل ازالة الشحوم؛ عوامل ازالة األحبار؛ عوامل تخزين الحرارة؛ عوامل 

االنكماش المنخفض؛ مستحلبات؛ عوامل اطالق؛ محسنات التدفق؛ تراكيب كيماوية؛ 

كيماوية؛ كواشف كيماوية؛ اضافات كيماوية؛ حفازات تستخدم في مستحضرات 

المنتجات الكيماوية؛ مذيبات؛ مطريات؛ معدالت االنزيم؛ منظفات؛ مواد نافرة للماء؛ 

عامل ربط تقاطعي؛ بادئ بلمرة؛ منظم بلمرة؛ عوامل ارغاء؛ عوامل مضادة لإلرغاء؛ 

؛ أُوْكتاُكوزانُول؛ بولي اثيلين غليكول؛ مادة متوافقة حيوياً؛ عوامل ذوبان؛ واقيات قريّة

بولي اثيلين غليكول منشط؛ عوامل توليد الغازات؛ عوامل طالء؛ عوامل معالجة 

تحويلية كيماوية؛ مثبتات؛ معدالت؛ مخففات؛ عوامل ارغاء؛ عوامل انضاج؛ مثبتات 

شار؛ أكسدة؛ عوامل قابلة لالمتداد؛ عوامل ماصة للماء؛ عوامل إشعال؛ عوامل االنت

عوامل إشعال؛ مثبطات للهب؛ عوامل منع الغبار؛ عوامل ماصة للرطوبة؛ محسن 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

الزيتية؛ مقسيات؛ مستحضرات ضبط اللزوجة؛ عوامل مضادة للكهرباء السكونية؛ 

 9عوامل ازالة الروائح. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -محمد عبد السالم مصطفى ابو المعاطي  -هيربا للكيماويات واالستيراد والتصدير 

 شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -مدينة نصر  -ش يوسف عباس  34

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  9الكيماويات الواردة بالفئة االسمدة الزراعية و - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المحور االخضر للتنميه الزراعيه_ شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عزبة محمود شراقى بملك فايز محمد فرج ابو زريدة _ مركز الدللجات _ البحيرة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها .9األسمدة الزراعية و الكيماويات الواردة بالفئة )  - 9الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سيراميكا بالتينو جروب لصناعة السيراميك والبورسلين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهه الجديده  -م سور مطار القاهرة اما -ش جوزيف تيتو  920

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 9الفئة 
 

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

على حدى  ECICARECالتجارى سيراميكا 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9440499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/90/3992 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية  -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية - 29129خميس مشيط  9199 -ص . ب 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد الوقاية من الصدأ و مواد  -الدهانات ) البويات ( و الورنيش و الالكية  - 3الفئة 

حفظ الخشب من التلف مواد التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنج طبيعى خام ، معادن 

فى شكل رقائق أو مسحوق الستخدام الهانين وفنى الديكور و عمال الطباعة و الفنانين 

 غيرها دون 3بالفئة 
 

منح حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9473439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مةشركة مساه -مصانع الدهانات الوطنية )دهانات ناشونال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -المنطقة الصناعية  - 33999بلوك  99،  1،  0القطع ارقام  -مدينة العبور 

 محافظة القليوبية -العبور 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

 POTالتنازل عن مقطع توب  - 278992قم العالمة مرتبطة مع العالمة ر -االشتراطات        :      

على حدى
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9473433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/92/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -مصانع الدهانات الوطنية )دهانات ناشونال( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -المنطقة الصناعية  - 33999بلوك  99،  1،  0ع ارقام القط -مدينة العبور 

 محافظة القليوبية -العبور 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3المنتجات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

التنازل عن الحرفين  -وغيرها  292278العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      

كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400200 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سعودية ذات مسئولية محدودة -شركة مصنع الجزيرة للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربية السعودية - 29129خميس مشيط  - 9199ص . ب 

 3 : المةــــــات العـــئف
 

 3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم   - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9414290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/92/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة كابسى للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -المنطقة الصناعية الرسوة جنوب بورسعيد  0  منطقه 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3جميع الدهانات الواردة بالفئة  - 3الفئة 
 

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

862867مع 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -مؤسسة الشرقية للمواد الكيماوية والبويات  -محمد احمد حسين محفوظ 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الخانكة  -الحربي  90ش االوسط ارض الجمعيه خلف مصنع  27

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3البويات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :سجيلالت إسم طالب
 

 -مؤسسة الشرقية للمواد الكيماوية والبويات  فردى  -محمد احمد حسين محفوظ 

 مصرى الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الحربى 90ش االوسط أرض جمعية  النصر خلف مصنع  27

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3البويات الواردة بالفئة رقم  - 3الفئة 
 

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

كال على حدى  9777سوبر و



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390923 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -[دهانات ناشيونال -شركة مصانع الدهانات الوطنية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الصناعية مدينة العبور 33999( بلوك 1-0القطعة رقم ) 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3الدهانات الوارده بالفئة  - 3الفئة 
 

278967عالمة العالمة مرتبطة مع ال -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -افريكا لتعبئة التنر والمذيبات  -احمد السعيد السعيد التمامي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

امتداد المنطقة الصناعية بملكه مركز كفر سعد دمياط 7بلوك  4دمياط الجديدة قطعة 

  

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3الدهانات ) البويات ( و تنر الوارد بالفئه   - 3الفئة 

 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية -شركة سكيب للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه السادس من اكتوبر  -/ ب المنطقه الصناعيه الرابعه  4/ 9قطعه رقم 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  3نات بكافه انواعها الوارده بالفئه الدهانات و المعاجين الخاصه بالدها - 3الفئة 

 غيرها
 

وغيرها 879299االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393211 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -اد البناء شركة بدر التجارية لتجارة وتوزيع مو

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية  -مدينه سمنود 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 3الفئة 
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9493033 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

90/90/3993 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -منشأة فردية  -صن شاين ديرى ميدل ايست  -نجالء عبد الحميد محمد البسيونى 

 مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الساحل  -شارع عبد العال البارودى  1

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

دون  4حنة وجميع منتجات الفئة  -مستحضرات تجميل  -منظفات  -صابون  - 4الفئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9494499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/99/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

نسالتنس هولدنغ ش.م.ل     ريسرتش آند ادمنسترتيف كو -آر. أى . سى هولدنغ ش.م.ل 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لبنان   -بناية أمين العريسى ، بيروت  -شارع الماما   -المصيطبة   

 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

الصابون ، العطور ، الزيوت العطرية ، مستحضرات التجميل ) الكوزمتيك(  - 4الفئة 

سول ) لوسيون ( الشعر ، معاجين ومنظفات االسنان مستحضرات تبييض االقمشة ، غ

وغيرها من المواد التى تستخدم فى غسيل المالبس ، مستحضرات التنظيف و الصقل و 

 ( دون غيرها4الكشط وازالة االوساخ و الواردة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9427293 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصر االهرام للزيوت والصابون  -صالح الدين عبد الكريم عبد الخالق وشركاة 

 شركة تضامن -والمنظفات الصناعية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -البساتين  -شارع البساتين الرئيسى  949

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منظفات صناعية الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 



از تنمية التجارة الداخليةجه  
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9470909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -روسكا كوزمتكس اوكرانيا  -تامر محمد ين محمد سنبل وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ش االديب محمد السباعى عمارات  3/  992برج كليوباترا الدور االول غرفة بشقة 

 الشركة المصرية النزهة القاهرة 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9404931 

 : خــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -نور الملكة للمنظفات  -يوحنا اديب رياض جورجى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع المدارس -اول اسيوط  -اسيوط 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4منتجات الفئة   - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9404421 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -دايموند فارما  -سوزان جالل الدين وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينة  -عمارات مصر للتعمير شقة بالدور االرضى متفرع من مصطفى النحاس  92

 القاهرة -نصر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 4مستحضرات التجميل بالفئة   - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شعودية محدودة  -المصنع السعودى للعطور ومستحضرات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 39303رمز بريدى  -( 97994صندوق بريد رقم  ) -جده  -المدينة الصناعية 

 المملكة العربية السعودية

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التبييض والمواد األخرى المستخدمة لغسيل وكي المالبس،  - 4الفئة 

، الزيوت العطرية الصابون، العطور -مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والكشط، 

 4ومستحضرات التجميل وغسول الشعر، منظفات األسنان. 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9402017 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -رويال روز مروان محمد حسين البدوي 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

خلف  -منطقه مرغم  الصناعيه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوي  34الكيلو 

 االسكندريه    -الدخيله  -قصر ضيف الله 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل والزيوت العطرية الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    9407917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -رويال روز مروان محمد حسين البدوي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

خلف  -منطقة مرغم الصناعيه  -طريق االسكندريه القاهره الصحراوي  34الكيلو 

 االسكندريه  -الدخيلة   -قصر ضيف الله 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل و الزيوت العطرية و العطور و جميع منتجات الفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400222 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

ع البخور و الورائح العطرية لصاحبها احمد مصطفى محمد مصنع يثرب لتصني

 مصرى الجنسية  -فرد  -الشناوي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -المنطقة الثانية  300 -307قطعة  -قويسنا  -منطقة مبارك الصناعية 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4البخور الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -الشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة ا

التنازل عن البيان التجارى  - 97272العالمة رقم 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده  -ضرات التجميل واالغذية الخاصة جلو لمستح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -الشيخ زايد  - 494مجاوره رقم -الدور االرضى عمارات المستقبل 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -مرجان مصر  -وائل ماجد احمد النبوى عبد الشافى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ملك ورثة المرحوم /محمد عوض عبد الباقى  -شارع فجر االسالم  93قار رقم ع

 البحيرة  -مركز بدر 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

غسول )لوشن( لما بعد الحالقة، مستحضرات تعطير الجو، صابون اللوز،  - 4الفئة 

، صابون زيت اللوز، مستحضرات صبار االلوفيرا الغراض التجميل، كهرمان )عطر(

مضاد للعرق، مضادات للعرق) مواد توليت(، عطور )زيوت عطرية(، عطر باديان، 

بلسم بخالف المستخدم الغراض طبية، مستحضرات تجميل لالستحمام، اقنعة تجميلية، 

زيت البرغموت، رذاذات النعاش رائحة الفم ، زيوت عطرية من خشب االرز، زيوت 

مستحضرات لتنظيف اطقم االسنان، عطرية من الكباد، مستحضرات تنظيف، 

مستحضرات ازالة االلوان، اطقم تجميل، مستحضرات تجميل، كريمات تجميلية، 

كريمات لتبيض البشرة، صابون الزالة الروائح الكريهة ، مستحضرات ازالة الشعر، 

صابون مطهر، مستحضرات اغتسال الغراض شخصة صحية او الزالة الروائح 

امبو الجاف ، مستحضرات التنظيف الجاف، اصابع تجميلية، الكريهة، مستحضرات الش

زيوت عطرية، خالصات زيوت عطرية ، مستحضرات تجميل الحواجب ، اقالم 

الحواجب، مستحضرات تجميل الرموش، لواصف لتثبيت الرموش المستعارة، رموش 

مستعارة، اظافر مستعرة، عناصر اساسية لعطور الزهور، مستحضرات تلميع، مواد 

نية الغراض التجميل، ملونات للشعر، اصباغ للشعر، غسوالت)لوشن( للشعر، رذاذ ده

اسبري للشعر، مستحضرات تجعيد الشعر، زيت الياسمين، فازلين الغراض تجميل، 

عود البخور، اطقم تجميل، زيت الخزامي، ماء الخزامي، زيوت عطرية من الليمون، 

ن الغراض التجميل، مناديل ورقية مواد ملمعة للشفاه ، طالء للشفاه، غسول لوش

مشربة بغسوالت ) لوشن( للتجميل، مكياج، مساحيق مكياج، مستحضرات مكياج، 

مستحضرات الزالة المكياج، اقنعة تجميلية، جل للتدليك بخالف المستخدم الغراض 

طبية، نعنان لصناعة العطور، مسك )لصناعة العطو(، مستحضرات العناية باالظافر، 

فر، طالء لالظافر، اظافر مستعارة، مبطالت تجعيد الشعر الدائم، زيت ملمع لالظا

التربنتين الزالة الدهون، زيوت الغراض التجميل، زيوت للعطور والروائح، اقالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

38 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

تجميلية، مراهم الغراض التجميل، مزيجات من اوراق الورد المجفف المعطرة )روائح 

حالقة ، مستحضرات حالقة،  طبية(، زيت الورد، ماء معطر، خشب معطر، صابون

مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة ، مستحضرات تجميل بغرض التنحيف، 

مستحضرات تنعيم ، مستحضرات الوقاية من الشمس ، مستحضرات السمرار البشرة 

بالتعرض للشمس )مستحضرات تجميل(، تربينات )زيوت عطرية(، مستحضرات 

 4تجعيد الشعر. الواردة بالفئة رقم 
 

الشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

39 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9417743 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدوده -بورا كريشتينز اس.ال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -باليريس  -اندر اتكس  97907زكيز )بي تي او . دو اندر اتكس ( كال فيالي 99

 اسبانيا

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

المستحضرات المطرية )مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات التجميل؛ أصباغ  - 4الفئة 

للشعر؛ صبغة شعر؛ مستحضرات تصفيف الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات االعتناء 

لمواد العطرية؛ والعطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات بالشعر؛ الصابون؛ ا

العطرية؛ وماء الكولونيا العطري؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ مكياج العيون؛ كريمات 

إزالة الماكياج؛ مستحضرات إزالة الماكياج؛ مستحضرات األساس للمكياج؛ كريمات 

ينة؛ حمرة تجميلية؛ البلسم لمعالجة العيوب؛ مسحوق التالك، الستخدامات الز

مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ أقالم التجميل لتغطية العيوب؛ الماسكارا؛ 

مسكارة الحواجب؛ مظلالت العيون؛ مسحوق الحواجب؛ جل الحواجب؛ أقالم تحديد 

الحواجب؛ أقالم تحديد العيون؛ أقالم تحديد العيون السائلة؛ أقالم كحل محددة للعين؛ 

لشفاه؛ بلسم الشفاه غير العالجي؛ واحمر الشفاه؛ محددات شفاه؛ طالء بلسم خاص با

تلميع أظافر؛ المستحضرات التجميلية لتجفيف األظافر؛ األظافر الصناعية لالستخدامات 

التجميلية؛ جل األظافر؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ أساسات لطالء األظافر؛ 

يات أظافر؛ ملصقات األشكال الفنية مستحضرات شفافة توضع فوق طالء األظافر؛ مقو

لألظافر؛ كريمات اليدين؛ أوشام مؤقتة ألغراض تجميلية؛ المواد الالصقة للرموش 

االصطناعية وللشعر واألظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ منظفات الجلد؛ والشامبو؛ طالء 

ة نحت األظافر؛ مساحيق تشكيل أطراف أظافر أصابع اليد المنحوتة؛ المواد الالصق

( 4لتثبيت أظافر اليد االصطناعية؛ مزيالت جل األظافر. الـــــــــــــــــوارده بالفئة )

 دون غيرهـــــــــــــا

 
 

8222728العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9411030 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -سنابل المكي -نسمه السيد محمد يوسف خالد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش علي ابراهيم من ش  الكابالت المطريه القاهره 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4المنظفات الصناعيه بالفئه  - 4الفئة 
 

-----------:              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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش ذات مسئوليه محدودة -رش كوزمتكس للعطور

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ن مصر الجديده مجمع تارجت تريد سنتر مساكن شيراتو 4عقار  9شقة رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -شركة باوزير وشاهر المحدودة ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -شارع الدقى  32

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394002 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردى  -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -الجماليه   -شارع بورسغيد  377

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع منتجات الفئة رقم  - 4الفئة 
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن  -شركة االمتياز الدوائية  -عبد الله محمد وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 خلف مسجد عباس غريب الشمعدان قسم الدخيلة االسكندريه 

 4 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393393 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وارض للتجارة شركة ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الملكه العربيه السعوديه  99310الرياض  33992ص ب 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

ى، مستحضرات الشامبو الجاف،  - 4الفئة  لواصق لتثبيت الشعر المستعار، أصباغ الِلحَّ

ن( للشعر، رذاذ أصباغ تجميلية، ملونات للشعر، أصباغ للشعر، غَُّسوالت )لوش

دون  4)سبراي( للشعر، مستحضرات تجعيد الشعر، مبطالت تجعيد الشعر الدائم. فئة 

 غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393213 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -نيو كايرو جيت للتجارة واالستثمار والتصدير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره   -القاهره الجديده  -حي جنوب االكادميه )أ(   -  393عماره  4رقم 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4ات الفئه رقم جميع منتج - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 

 

 

47 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392410 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة توصية  -ير شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصد -تامر رجب وشركاه 

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -90شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  493 

 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا منتج المناديل المبلله 4جميع منتجات الفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392039 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسئولية مؤلفة  -قوانغدونغ ميشانليان كوزميتكس كو .، ال تي دي 

 وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

رود , جينبينغ  , تشوشان 937ار دي فلور , سكند بارت اوف رقم  4 -أن دي  3

 ديستريكت , شانتو قوانغدونغ بروفينس , الصين 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

شامبو ، حليب منظف ألغراض الزينة ، مزيالت البقع، زيوت عطرية من  - 4الفئة 

الليمون، أقنعة تجميلية، مستحضرات جلخ، مستحضرات سَّْن )شحذ(، مستحضرات 

 4، أشرطة إلنعاش رائحة الفم، زيت الورد بالفئة تجميل، مستحضرات تعطير الجو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397991 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسه وخاضعه لقوانين المانيا -بيير سدورف اج  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا -هامبورج   39304 - 30اوناستراس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات غير دوائيه للجسم و  -مستحضرات تجميل غير الدوائية  - 4الفئة 

مستحضرات غير دوائيه للحماية من الشمس الغراض التجميل  -المحافظه على الجمال 

مس لالغراض مستحضرات غير دوائيه تستخدم بعد التعرض للش -و االغراض الجلدية 

 4التجميل و االغراض الجلدية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397243 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -نت للمنظفات  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -االول  التجمع - 0م 93 - 99الحي  - 0ق

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

و بصفة خاصة المنظفات الصناعية و  4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 

 مستحضرات التجميل 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير  -مجدى فهمى الشربينى  رامى 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -الجمالية  -جوهر القائد  42 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل بالفئة  - 4الفئة 
 

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

277892العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

52 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -ة المصرية البيل الشركة الفرنسي -احمد سيد عليوه محمد وشريكة  

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -الدور الخامس  -شارع الميرغنى  -شارع محمود حسن  33

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4مستحضرات التجميل الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

التنازل عن البيان المصاحب للعالمة  -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -فكرى عطوة وشركاة  -التجميل  الشركة الوطنية لتصنيع العطور ومستحضرات

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزة -السادس من اكتوبر   - 373منطقة  -المنطقة الصناعية األولى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل الواردة بالفئه رقم  -عطور  - 4الفئة 

 
 

التنازل عن الحروف كال على  -د مالك مالك العالمة باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعه

حدى فى الوضع العادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

54 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390109 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -فكري عطوه وشركاه  -الوطنية لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  الجيزة -السادس من اكتوبر  - 373منطقة  -المنطقة الصناعية األولى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل الواردة بالفئه رقم  -عطور  - 4الفئة 

 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى  -معه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مج

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -فكري عطوه وشركاه   -الوطنية لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -السادس من اكتوبر  - 373منطقة  -المنطقة الصناعية األولى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات تجميل الواردة بالفئه رقم  -عطور  - 4الفئة 
 

دى التنازل عن الحروف كال على ح -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه 

فى الوضع العادى 
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391914 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -اكسترا تريد ايجيبت لالستثمار ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الشطر الخامس  -عمارات نيركو  -فوق االرضى الدور االول  - 3العقار رقم  -شقة 

 القاهره  -المعادى 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4مستحضرات تجميل الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة



يةجهاز تنمية التجارة الداخل  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391907 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية-شركة ارما للصناعات الكيماوية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش الثورة بمصر الجديدة _ القاهرة 03

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  4يع منتجات الفئه رقم جم - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  2مدينه  -المنطقه الصناعيه االولى  02قطعه 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -او بي اي للتجارة العامة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش حسن عاصم _ الزمالك _ قصر النيل _ القاهرة 2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل _ مستحضرات العناية بالجسم و الشعر و البشرة _  - 4الفئة 

 4يوت عطرية _ منظفات صناعية و جميع منتجات الفئه عطور _ ز

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391423 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

  امة  _ شركة ذات مسئولية محدودةاو بي اي للتجارة الع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش حسن عاصم _ الزمالك _ قصر النيل _ القاهرة 2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل _ مستحضرات العناية بالجسم و الشعر و البشرة _  - 4الفئة 

 دون غيرها 4الفئه  العطور _ زيوت عطرية _ منظفات صناعية و جميع منتجات

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391420 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 او بي اي للتجارة العامة _ شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش حسن عاصم _ الزمالك _ قصر النيل _ القاهرة 2

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات تجميل _ مستحضرات العناية بالجسم و الشعر و البشرة _  - 4الفئة 

 4العطور _ زيوت عطرية _ منظفات صناعية و جميع منتجات الفئه 

 
 

-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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

37/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -اس. ام . زد  -زينب محمود سليمان ابراهيم  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -شارع االهرام  317

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التنظيف و جميع منتجات الفئة رقم  - 4الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعه
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصري  -فرد  -أيس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير   -رامى مجدى فهمى الشربينى  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الموسكى   -شارع جوهر القائد  42 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

289777العالمة رقم 



لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399322 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 الشركة الوطنية للتنمية الصناعية_ شركة توصية بسيطة -هاني بخيت عطيه وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان سمران ارض المبانى الجاهزة بلبيس _ الشرقية

 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

نظفات الصناعية مستحضرات التجميل _ الصابون و الصابون السائل _ الم - 4الفئة 

 (4( و جميع منتجات الفئه )4الواردة بالفئه )

 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باسشتخدامها 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399327 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الشركة الوطنية للتنمية الصناعية _ شركة توصية بسيطة  -هاني بخيت عطيه وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ميدان سمران ارض المبانى الجاهزة بلبيس _ الشرقية

 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات التجميل _ الصابون و الصابون السائل _ المنظفات الصناعية  - 4الفئة 

 (4ميع منتجات الفئه )( و ج4الواردة بالفئه )

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير   -رامي مجدي فهمي الشربيني 

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  -ش جوهر القائد  42

 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4مستحضرات التجميل الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 

 
 

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

289797العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399242 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انتركيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -النزهة الجديدة  -ش حسن خاطر  93

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيان التجارى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -للتجارة والتوكيالت  انتركيم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -النزهة الجديدة  -ش حسن خاطر  93

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399904 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه بسيطه -الشركة الوطنية للتنمية الصناعية -.هاني بخيت عطيه وشركاه

  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -بيس ميدان سمران ارض المبانى الجاهزه بل

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

المنظفات الصناعيه  -الصابون و الصابون السائل  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

  4وجميع منتجات الفئه  4الوارده بالفئه 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل طالبإسم 
 

 شركه توصيه بسيطه  -هاني بخيت عطيه وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ميدان سمران ارض المبانى الجاهزه بلبيس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

المنظفات الصناعيه  -الصابون و الصابون السائل  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

  4وجميع منتجات الفئه  4الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه بسيطه -الشركة الوطنية للتنمية الصناعية -هاني بخيت عطيه وشركاه

  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مبانى الجاهزه بلبيس ميدان سمران ارض ال

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

المنظفات الصناعيه  -الصابون و الصابون السائل  -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

  4وجميع منتجات الفئه  4الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه بسيطه -الشركة الوطنية للتنمية الصناعية -هاني بخيت عطيه وشركاه

  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -ميدان سمران ارض المبانى الجاهزه بلبيس 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

المنظفات الصناعيه  -بون السائل الصابون و الصا -مستحضرات التجميل  - 4الفئة 

  4وجميع منتجات الفئه  4الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه مصرية  -شركة ارما للصناعات الكيماوية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -شارع الثوره  03

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -حمود رامى محمد حنفى م

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك /  -القليوبية  -الدور االرضى مدينة العبور  9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 شريف مجدى حسين

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازالة  -مستحضرات غسيل  -بون صا -منظفات صناعيه  - 4الفئة 

عطور  -مستحضرات تجميل  -مستحضرات تلميع االثاث واالرضيات  -الدهون والبقع 

 4مستحضرات ازاله الشعر الواردة بالفئه رقم  -معطر للجو  -
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  -بملك  -القليوبية   -ى مدينة العبور الدور االرض 9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 شريف مجدى حسين

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازالة  -مستحضرات غسيل  -صابون  -منظفات صناعيه  - 4الفئة 

عطور  -مستحضرات تجميل  -مستحضرات تلميع االثاث واالرضيات  -الدهون والبقع 

 4الفئه رقم مستحضرات ازاله الشعر ب -معطر للجو  -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399313 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك  -القليوبية  -مدينة العبور  -الدور االرضى  9شقه  29عمارة رقم   م 79ال 

 شريف مجدى حسين

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 -مستحضرات غسيل  -صابون  -منظفات صناعيه  -معطر للجو  - 4الفئة 

 -مستحضرات تلميع االثاث واالرضيات  -مستحضرات ازالة الدهون والبقع 

 4مستحضرات ازاله الشعر الواردة بالفئه رقم  -عطور  -مستحضرات تجميل 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك  -القليوبية   -مدينة العبور   -الدور االرضى  9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 شريف مجدى حسين

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازالة  -مستحضرات غسيل  -صابون  -منظفات صناعيه  - 4الفئة 

عطور  -مستحضرات تجميل  -مستحضرات تلميع االثاث واالرضيات  -الدهون والبقع 

 4مستحضرات ازاله الشعر بالفئه رقم  -معطر للجو  -
 

788772االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399317 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 مصرى الجنسية  -فرد   -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك /  -يوبية  القل -الدور االرضى مدينة العبور  9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 شريف مجدى حسين

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات ازالة  -مستحضرات غسيل  -صابون  -منظفات صناعيه  - 4الفئة 

عطور  -مستحضرات تجميل  -مستحضرات تلميع االثاث واالرضيات  -الدهون والبقع 

 4مستحضرات ازاله الشعر الواردة بالفئه  -معطر للجو  -
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399730 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -سيجما لمستحضرات التجميل ش ذ م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ك سعيد هاشم ( طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي )بملك هاشم عبد المال 34الكيلو 

 االسكندرية  -العامرية -مرغم  -خلف توكيل نور الدين الشريف 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399773 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصنع مؤمن للعطور ومستحضرات  -محمد مصطفى سعد محمد عبد الباقى وشريكية 

 شركه توصيه بسيطه  -التجميل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جنوب بورسعيد  -بالمنطقه الصناعيه بحرى الحوض السمكى  39 - 91القطع ارقام 

 بور سعيد  

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4البخور الوارده بالفئه  -مستحضرات التجميل  -العطور  - 4الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399713 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -شركة يونيماك انترناشيونال جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -رى االدا 4برج 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399714 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -ترناشيونال جروب شركة يونيماك ان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مدينه نصر  -الدور الثانى  -جنينه مول  -االدارى  4برج 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

على حدى  Bالتنازل عن حرف بى  -باستخدامها مجمعه االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393321 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  -االوائل  -رمضان محمود طه عطى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجماليه  - ش بورسعيد 377

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393143 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -د أحمد مصطفى محمد احم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  -تقسيم القاده  7عماره 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

  4العطور الوارده بالفئه رقم  - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    9393140 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -أحمد مصطفى محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -المعادى  -تقسيم القاده  7عماره 

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 4ارده بالفئه رقم العطور الو - 4الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394309 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -تصدير شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية وال -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - 90شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  493

 4 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 4جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 4الفئة 
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9414433 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/92/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة امريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين نيو  -أكسون موبيل  كوربوريشن 

 الواليات المتحدة  -جيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  - 3310 - 70941_ تكساس  الس كوليناس بوليفارد _ ايرفينج0101

 المتحدة االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 3زيوت التشحيم بالفئة  - 3الفئة 
 

-----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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390314 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل بدمنهور مدنية دمنهور  3كومباية الغاز رقم 

 البحيرة 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

 3وجميع منتجات الفئة  3ئة الفحم المستخدمة لال شعال والعات الواردة بالف - 3الفئة 

 دون غيرها
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390312 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -شركة الحناوى للدخان والمعسل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدنية  -بدمنهور   -بملك / شركة الحناوى للدخان والمعسل  3كومباية الغاز رقم 

 البحيرة   -دمنهور 

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3والعات وجميع منتجات الفئة رقم  -الفحم المستخدم لالشعال  - 3الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االلوان الموضحة بالصورة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391447 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  2مدينه  -المنطقه الصناعيه االولى  02عه قط

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

  3جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 3الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمة أمريكية نظمت وقائمة بموجب قوانين  -ل كوربوريشن اكسون موبي

 الواليات المتحدة االمريكية  -نيوجيرسى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحدة  70941 -3310الس كوليناس بوليفارد ، ايرفينج ، تكساس  0101

  االمريكية

 3 : المةــــــات العـــفئ
 

يوت و الشحوم الصناعية ؛ المزلقات ؛ مركبات امتصاص الغبار ، الز - 3الفئة 

مركبات الترطيب والتثبيت ؛ الوقود ) بما فى ذلك وقود المحركات ( و سوائل االضاءة 

 دون غيرها 3؛ و شموع وفتائل لالضاءة ؛ زيوت التشحيم الواردة بالفئة رقم 

 
 

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

وغيرها  278998العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9429329 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3997 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية   -شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  - 47جزء من القطعة رقم   - 41والقطعة رقم  40القطعة رقم 

 الجيزة -اكنوبر  2 -الثانية 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9473341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/92/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة دوليكس الب لالدوية  ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ابوقير  -شارع الظاهر بيبرس  43

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع منتجات الفئة  - 0الفئة 
 

------------------      االشتراطات        :
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9470103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/91/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة النيل للصناعات التحويلية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة حلوان  -مدينة بدر  -ة المنطقة الصناعية الثالث -ب  37 -أ  37قطعة 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الحفاضات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9472947 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/91/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  -لحمية )ش ذ م م( شركة دى ان بى البيرفا مصر لتجارة مستلزمات ا

 مسئوليه محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  - 91مجاورة  - 394شقه رقم   -ب  0عقار رقم 

 القاهرة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9400379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين بلجيكا  -البوراتوريا كواليفار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بلجيكا -بورنيم  3009 - 1ريجكسويج 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0طبية لعالج التهاب الحلق الواردة بالفئة رقم مستحضرات  - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة عامة محدودة المسؤلية -شركة يونيليفر بى ال سى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -زد دى  3 32سى اتش  -انجلترا  -بورت ساناليت ويرال مرسيسيد 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

د ، المراهم حفاضات )فوط اطفال( ، مستحضرات طبية لعالج الرأس والجل - 0الفئة 

والكريمات ولوشن لعالج الطفح الجلدى من الحفاض ، مقوى الجلد ، الكريمات 

والمستحضرات الدوائية وللبشرة ، فازلين لغايات طبية ، جميع المنتجات المذكورة 

 0اعالة للرضع و/او االطفال بالفئة 
 

بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -االشتراطات        :      
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98 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412934 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مؤسسة وقائمة طبقا  -سيزرا ارزينيميتيل جي ام بي اج اند كو. كي جي 

 لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -بادن  -بادن  39    72043براونماتستر. 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوية االستخدام البشرى ، ادويه لألستخدام فى اغراض طب االسنان ،  - 0الفئة 

مستحضرات صيدالنيه وبيطريه ليست خاصه بطب االسنان ، مستحضرات صحيه 

غذائيه ، لواصق ألغراض طبيه ، مستحضرات غذائيه لألستخدام الطبى ، مكمالت 

 0طبيه ) بالستر ( مواد تضميد ، مطهرات ، جميعها وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

مة طبقا شركة مساهمه مؤسسة وقائ -سيزرا ارزينيميتيل جي ام بي اج اند كو. كي جي 

 لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -بادن  -بادن  39    72043براونماتستر. 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

ادوية لالستخدام البشرى ، ادويه لألستخدام فى اغراض االسنان ،  - 0الفئة 

رات صحيه مستحضرات صيدالنيه وبيطريه ليست خاصه بطب االسنان ، مستحض

ألغراض طبيه ، مستحضرات غذائيه لألستخدام الطبى ، مكمالت غذائيه ، لواصق 

 0طبيه ) بالستر ( مواد تضميد مطهرات ، جميعها وارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412931 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مؤسسة وقائمة طبقا  -ارزينيميتيل جي ام بي اج اند كو. كي جي سيزرا 

 لقوانين المانيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المانيا  -بادن  -بادن  39    72043براونماتستر. 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

سنان ، ادوية االستخدام البشرى ، ادويه لألستخدام فى اغراض اال - 0الفئة 

مستحضرات صيدالنيه وبيطريه ليست خاصه بطب االسنان ، مستحضرات صحيه 

ألغراض طبيه ، مستحضرات غذائيه لألستخدام الطبى ، مكمالت غذائيه ، لواصق 

 0طبيه ) بالستر ( مواد تضميد ، مطهرات جميعها وارده بالفئه 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399039 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

97/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -ش م م  -مدار جروب مصر للكيماويات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

برج   -المنطقة الصناعية الرابعة  92( بلوك 34-33-39-39-99-1-0-7قطعة رقم )

 االسكندرية  -العرب 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0الحفاضات وجميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393130 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة المجموعة المصرية للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -المنطقة الصناعيه  ب/ج مدينة العبور  33992ب بلوك  91أ  /  91قطعه رقم 

 القاهرة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

ارى التنازل عن البيان التج -وغيرها  772722االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -على حدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394074 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ميدل ايست للقاحات ش م م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 9440مربع   99-1الدور السادس القطعة رقم   97رقم  الشقة -ش جوزيف تيتو  39

 القاهرة  -النزهة الجديدة  -

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0لقاحات بيطرية الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

278767مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحده -سانوفي باستور انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ريكيةالواليات المتحدة االم - 90479بى ايه ’ سويفت واتر ’ وان ديسكافورى درايف 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0اللقاحات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 



تنمية التجارة الداخلية جهاز  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحده -نك سانوفي باستور ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 90479بى ايه ’ سويفت واتر ’ وان ديسكافورى درايف 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0اللقاحات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394091 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحده -سانوفي باستور انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 90479بى ايه ’ سويفت واتر ’ وان ديسكافورى درايف 

 0 : المةــــــات العـــئف
 

 دون غيرها 0اللقاحات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394099 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكية  -  روتين ساينسيز كوربوريشن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 92309ريسيرش باركواى ميريديان كونيكتيكت  9999

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0اللقاحات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

 االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بروتين ساينسيز كوربوريشن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه 92309ريسيرش باركواى ميريديان كونيكتيكت  9999

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0اللقاحات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -الطبية الطبيعية  اوتومان للتجارة والتصنيع رويال لالعشاب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -زواية ابو مسلم شبرامنت 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0االعشاب الطبيه بكافة انواعها بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة GMRTH  RGA  TRGIR-رايت كير فارما للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ه الفيومالدور السابع برج الندا ش النبوى المهندس بندر الفيوم المسل

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3991 

 :جيلالتس إسم طالب
 

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

 بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -المهندسين  - 90شقة  -الدور الثالث  -ش السودان  493

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 (0)جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

31/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ايرالندية  -ابوت رابيد دياجنوستيكس انترناشيونال سابسيدارى انليميتيد كومبانى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ايرالندا - 3بلن سير جون روجيرسونز كواي دو 79

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الكواشف التشخيصية الطبية؛ مستحضرات االختبار لالستخدام الطبي؛  - 0الفئة 

االختبارات التشخيصية لالستخدام الطبي؛ األجهزة التي تحتوي على الكواشف 

على الستخدامها في االختبارات التشخيصية الطبية؛ شرائط االختبار التي تحتوي 

الكواشف التشخيصية الطبية؛ أجهزة االختبار التي تحتوي على الكواشف الكيميائية 

لالختبارات الطبية التشخيصية داخل المختبر؛ مجموعات االختبارات التشخيصية 

الطبية؛ الكواشف الكيميائية المستخدمة في التشخيص والتحليل الطبي. الــوارده بالفئة 

 ( دون غيرهـــــا 0)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392921 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين والية  -انترسيبت فارماسيوتيكالز ، انك 

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات المتحده  9999رك ، نيويورك ذا فلور ، نيويو 47هدسون يارده ،  99

 االمريكيه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنيه ، المستحضرات الصيدالنيه لعالج امراض الكبد  - 0الفئة 

واضطراباته ، المستحضرات الصيدالنيه لعالج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، 

ي ، و عالج تليف الكبد ، وعالج تشمع الكبد وعالج مرض الكبد الدهني غير الكحول

 دون غيرها 0بالفئة 
 

777777العالمة مرتبطة مع العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390494 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -الشركة الفرنسية المصرية اليبل  -احمد سيد عليوه  محمد وشريكه  

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -مصر الجديده  -الدور الخامس  -شارع الميرغنى  -شارع محمود حسن  33

 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0المطهرات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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

باستخدامها مجمعة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391902 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمة مصريةشرك -شركة ارما للصناعات الكيماوية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الثورة بمصر الجديدة _ القاهرة  03

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  0جميع منتجات الفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391439 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -احمد عبد العظيم محمد)بي تي اي( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية  -ابو كبير   -بملك عبير ايمن محمد السيد  -شارع النقراشى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ادوية خاصة للحيوان الواردة بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  - مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  92( بلوك 34,  33,  39,  39,  99, 1,  0, 7قطعة ارض رقم )

 االسكندرية  -برج العرب  -الرابعة  

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الواردة بالفئة الحفاضات والمحارم الورقية والفوط النسائية وجميع المنتجات  - 0الفئة 

0 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سورى الجنسية  -فردي  -بشار عبد الفتاح دعبول 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوريا -دنون  -خيارة  -الكسوة

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الحفاضات والمحارم الورقية والفوط النسائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

0 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية  -مدار جروب مصر للكيماويات ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعية  92( بلوك 34,  33,  39,  39,  99, 1,  0, 7قطعة ارض رقم )

 االسكندرية -برج العرب  -الرابعة  

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الحفاضات والمحارم الورقية والفوط النسائية وجميع المنتجات الواردة بالفئة  - 0الفئة 

0 
 

تراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه االش
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 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391012 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -كير فارما جروب  -محمود محروس السيد ابو عتمان وشريكه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه   -المحله الكبرى  -ش جمال عبد الناصر   -منشيه البكرى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391011 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -محمود محروس السيد ابو عتمان وشركاه -كير فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش جمال عبد الناصر المحله الكبرى الغربيه-منشيه البكرى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391194 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -محمود محروس السيد ابو عتمان وشريكه  -كير فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جمال عبد الناصر المحله الكبرى الغربيه -منشيه البكرى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة      االشتراطات   

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391193 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  - محمود محروس السيد ابو عتمان وشريكه -كير فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جمال عبد الناصر المحله الكبرى الغربيه -منشيه البكرى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

لعالمة مرتبطة ا -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -  777772بالعالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391197 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -محمود محروس السيد ابو عتمان وشريكه  -كير فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش جمال عبد الناصر المحله الكبرى الغربيه -منشيه البكرى 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

تعهد مالك العالمة   -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

خدامها مجمعةباست



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399374 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 المحور االخضر للتنميه الزراعيه_ شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ت _ البحيرة عزبة محمود شراقى بملك فايز محمد فرج ابو زريدة _ مركز الدللجا

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 ( دون غيرها 0المبيدات الزراعية الواردة بالفئة ) - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399240 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انتركيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -النزهة الجديدة  -ش حسن خاطر  93

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  0المطهرات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

الشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة ا
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399247 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -انتركيم للتجارة والتوكيالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -النزهة  -النزهة الجديدة  -حسن خاطر  ش 93

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها  0المطهرات الواردة بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399342 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

اي بي ام لالدوية البيطرية ومستحضرات التجميل واالعشاب والمكمالت الغذائية 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والتصنيع لدى الغير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  المنيا -مدينه المنيا  -بملك / مجدى ثابت ابراهيم  -ش سعد زغلول  41

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الفيتامينات و المكمالت الغذائيه و المستحضرات الطبيه و الصيدالنيه الوارده  - 0الفئة 

 0بالفئه رقم 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

اي بي ام لالدوية البيطرية ومستحضرات التجميل واالعشاب والمكمالت الغذائية 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والتصنيع لدى الغير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  المنيا -ينه المنيا مد -ش سعد زغلول بملك / مجدى ثابت ابراهيم  41

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الفيتامينات و المكمالت الغذائيه و المستحضرات الطبيه و الصيدالنيه الوارده  - 0الفئة 

 0بالفئه 

 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

  شركه ذات مسئوليه محدوده -فيجور ميد فارما 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  القاهره -النزهه  -النزهه الجديده  -شارع الخمسين  902

 0 : ةالمــــــات العـــفئ
 

الفيتامينات و المكمالت الغذائيه و المستحضرات الطبيه و الصيدالنيه الوارده  - 0الفئة 

 0بالفئه 

 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 فرد مصرى الجنسية -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القليوبية بملك/ شريف  -مدينة العبور -الدور االرضى  9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 مجدى حسين

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مطهرات مبيدات ادويه مستحضرات صيدالنيه مستحضرات صحيه لغايات  - 0الفئة 

 0طبيه بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

لتصنيع مستحضرات التجميل  J  Dدى اند جى   -رامى محمد حنفى محمود 

 مصرى الجنسية  -فرد  -والمنظفات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك /  -القليوبية  -الدور االرضى مدينة العبور  9شقه  29م عمارة رقم   79ال 

 شريف مجدى حسين

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صحيه  -مستحضرات صيدالنيه  -ادويه  -مبيدات  -مطهرات  - 0الفئة 

 0لغايات طبيه الواردة بالفئة رقم 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399794 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة أمريكية -آبوت البوراتوريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  29923إيلينوى  -آبوت بارك  -آبوت بارك رود  999

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

واد الصيدالنية ؛ مواد الحمية المعدلة حليب أطفال؛ المستحضرات والم - 0الفئة 

 ( دون غيرهــــــا 0لالستخدام الطبي ؛ طعام لألطفال. الـــوارده بالفئة )
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393379 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه  - االوائل -رمضان محمود طه عطى وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجماليه  -ش بورسعيد  377

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394900 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا  -برانجينز  9917 -روت دى ليتراز 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 مواد الحمية -المستحضرات الصحية والبيطرية  -المستحضرات الصيدالنية  - 0الفئة 

مواد  -لصقات الجروح  -اغذية لالطفال الرضع  -الغذائية المعدة لالستخدام الطبى 

مستحضرات ابادة  -المطهرات  -شمع االسنان  -مواد حشو االسنان  -التضميد 

 دون غيرها 0مبيدات االعشاب الضارة فئة  -مبيدات الفطريات  -الطفيليات 
 

------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 - 179 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه توصيه  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية والتصدير  -تامر رجب وشركاة 

 بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -دسين المهن - 90شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  493

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9402010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه  -العال للصلب ش م م مجموعه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  2مدينة  -المنطقه الصناعيه الثانيه  910،  917القطع ارقام  

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

اسياخ الحديد السليح بجميع منتجاته المختلفه من قطاعات مختلفه من الحديد و  - 2الفئة 

 2جميع انواعه المختلفه بالفئه الصاج ب
 

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

التنازل عن البيان التجارى -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -الرايه للتجاره والتسويق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

محافظه  -برج ابو شادي قسم ثان  -تقاطع ش حسن رضوان  -ش مصطفي فهمي  99

 الغربيه  طنطا

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 يرهادون غ 2كافه المنتجات الوارده بالفئة  - 2الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -مكة لالستيراد والتصدير  -احمد شعبان نور الدين تمام وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اوسيم  -طوابق البراجيل  -شارع راضى عمر  4دور االرضى العقار رقم ال

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

وباالخص ملحقات واكسسوارات ادوات  2جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 2الفئة 

 2الطاقة ) اسلحة الثقب القطع الطحن والفرش الصناعية ( بالفئة رقم 
 

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

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390092 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -ادهم السيد عبد الرحمن احمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز اوسيم الجيزه  -عبد الظاهر  شارع رمضان 3

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

و باالخص ملحقات االكسسوارات ادوات  2كافه المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 

 الطاقه ) اسلحه الثقب القطع الطحن و الفرش الصناعيه (
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392337 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمه  -شركة ايجي ميتال لتشكيل المعادن  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز قليوب  -ميت حلفا  999شارع عواون ش ترعه النهرانيه حوض  - 4عقار رقم 

 القليوبيه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

  2جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 2الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

الحروف كال على حدى



ية التجارة الداخليةجهاز تنم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392003 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

39/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن هندى وشركاة  IRRR RGAAماك جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع يوسف عباس بعمارات  7بالدور الثاني فوق االرضي يالعقار رقم  391شقه 

 مدينه نصر السكان والتعمير

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2الواح الكالدنج من المعدن الوارده بالفئه  - 2لفئة ا
 

التنازل عن الحروف ومقطعى العالمة كال على  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390071 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ليفتك ش.م.ح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقة الحرة بالحمرية ,الشارقة , دولة االمارات العربية المتحدة  - 39009ص.ب 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

حبال معدنية , شبكات حبال معدنية للتعامل مع االحمال  -سالسل معدنية  - 2الفئة 

اربطة معدنية للتعامل مع االحمال / احزمة معدنية لربط ,اسالك فوالذية ,حبال سلكية , 

 2االمتعة / اشرطة معدنية للتعامل مع االحمال الواردة بالفئة رقم 
 

292977االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391437 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية  -احمد ادريس على  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 2القطاع االول المنطقه الصناعيه االولى مدينه  99بلوك  02قطعه 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2ت الوارده بالفئه جميع المنتجا - 2الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399739 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة الشخص الواحد ذات مسئولية  -انترناشونال ديفلوبمنت كومباني ميتال اندستريز 

 ية المتحدة محدودة قائمة ومؤلفة وفقا لقوانين االمارات العرب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلمارات العربية المتحدة . -أبو ظبى 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

مبانى  -المواد المعدنية للبناء والتشييد  -المعادن الشائعة وسبائكها وخاماتها  - 2الفئة 

العناصر  -ن المشترك الكابالت واالسالك غير الكهربائية من المعد -معدنية قابلة للنقل 

الواح  -خزائن  -حاويات معدنية للتخزين أو النقل  -الصغيرة من االجهزة المعدنية 

 دون غيرها  2معدنية بكافة انواعها وكلها منتجات ترد بالفئة رقم 
 

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

ارى التج
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399770 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده تونسية  -شركة اليكو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجمهوريه التونسيه  - 0909المنطقه الصناعيه المكنين  - 37صندوق بريد 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية،  - 2الفئة 

مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائية من معادن غير 

نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن 

فظ الوثائق واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في ح

فئات أخرى، خامات معادن، مصنوعات المنيوم ، ادوات معدنية ، ابواب ، بوابات ، 

وال ترد ضمن فئات  2شبابيك ، شبابيك المنيوم وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 أخرى.
 

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

المصاحب للعالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393999 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/92/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى اجنسية م -فرد  -الديب للتجارة واالستيراد   -وليد محمد علي عبد العزيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -بنها  -امام نادى بنها الرياضى    -تقسيم ابو عياد 

 2 : المةــــــات العـــفئ
 

 2جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 2الفئة 
 

وف كال على حدى التنازل عن الحر -  227927االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9492741 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هيونداى كوربوريشن قائمة ومؤلفة طبقا لقوانين جمهورية كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، جمهورية كوريا .جو ، سيول  -جل ، جونجن  - 3رو  -، يلجوك  30

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اله لحام؛ منشار ذو رباط: منشار زند؛ الفاصل زند؛ ماكينة سنفرة رملية؛  - 7الفئة 

مقشطة؛ أداة شبك هيدروليكية؛ أداة قطع هيدروليكية، أداء متعددة؛ آلة ربط )بسلك( 

؛ مروحة صناعية؛ مكنسة حديد التسليح ؛ أداة مدفوعة بمسحوق؛ أداة مدفوعة بالغاز

كهربائية الصناعي؛ مطرقة الهدم؛ محرك وموتور؛ مطحنة، بكرة ذات اسطوانة دليل 

الثخانة؛ مجرفة؛ آلة خدش؛ هزاز الخرسانة؛ منشار أرضيات؛ منشار الطوب منشار 

الخرسانة؛ خالط الخرسانة؛ الكسارة؛ خرامة األرضية؛ آالت سحق النفايات؛ آالت 

ت التلحيم فرامات لحم )االت(: آالت التقشير؛ آالت العجن؛ آالت ضغط القمامة، آال

صنع التلج للحلويات؛ آالت تقطيع الخبز آالت الخبز لألغراض الصناعية، آالت إعداد 

الطعام الكهروميكانيكية؛ معالجات األغذية الكهربائية )بخالف األغراض المنزلية( 

ب لألغراض الصناعية؛ ماكينات خياطة جهاز لتهوية الماء؛ األتمعالجة الطعام والشرا

لألعراض المنزلية: االت التعبئة والتغليف بالتفريغ؛ آالت غسل األطباق لألغراض 

الصناعية؛ آالت غسل النسيج لألغراض الصناعية؛ المكانس الكهربانية لألغراض 

الصناعية؛ الغساالت لألغراض الصناعية؛ الغساالت الكهربائية لألغراض الصناعية، 

هاز الغسيل الغساالت؛ الغساالت )الغسيل(؛ آالت الفرك للغسيل؛ آالت واجهزة ج

كهربائية التنظيف؛ أجهزة تنظيف تستخدم البخار؛ محركات القوارب؛ مطاحن 

لألغراض المنزلية )بخالف التي تعمل باليـد(؛ خالطات الطعام الكهربائية لألغراض 

الف التي تعمل باليد(؛ الغساالت المنزلية ؛ مطاحن البن لألغراض المنزلية )بخ

الكهربائية لألغراض المنزلية؛ عصارات لألغراض المنزلية )غير مسخنة(؛ المكانس 

الكهربائية لألغراض المنزلية، المكانس الخوانية ؛خراطيم المكنسة الخوانية اغطية 

ة؛ [أجزاء من االت[؛ مقطعات كهربائية لألغراض المنزلية ]الة[؛ آالت لصنع المكرون

خادم بوفيه كهرباني؛ صانع الخبز الكهربائية؛ آلة عجن كهربائية ؛ الة مكرونة 

دون  97كهربائية؛ آلة صنع رقائق الحلوى كهربائية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 غيرها
 

وغيرها 227798العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    9433733 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/3992 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة تأسست ةقائمة  -ال . تى. دى  -سامسونج اليكترونيكس كو 

 طبقا لقوانين جمهورية  كوريا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -دو  -اس اى جيونجى  -سيون  -يو  جى -يوانجتونج  -رو  -سامسونج  - 931

 جمهورية كوريا 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اكياس للمكنسه  -خالطات كهربائيه لالغراض المنزليه  -غساالت االطباق  - 7الفئة 

المكانس  -غساالت كهربية لالغراض المنزليه  -مكانس كهربائيه  -الكهربائيه 

 7جات واردة بالفئة رقم الكهربائيه الروبوتيه وهذة المنت
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9404032 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

49/93/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة مساهمه تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -انك  -اس ان ايه هولدينجز 

 بالواليات المتحدة االمريكية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 - 91011ديالوير  -ويلمينجتون  9499سويت  -نورث ماركت ستريت  9990

 الواليات المتحده االمريكيه  

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه البدء  -محركات كهربائيه  -االت تعمل بالكهرباء  -محركات  -االت  - 7الفئة 

ريه ( كلها للمحركات الكهربائيه او لألجهزه للمحركات الكهربائيه ) وليس للمركبات الب

قطع الغيار و التجهيزات لجميع السلع المذكوره الوارده  -التى تعمل بالطاقه الكهربائيه 

  7بالفئه رقم 
 

على حدى  Dاالشتراطات        :      التنازل عن حرف 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -شركة مصر فاك لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندريه   -اللبان  -ش ابى الدرداء   49

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7فالتر سيارات الوارده بالفئه رقم  - 7الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة       االشتراطات        :



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413993 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -المتحدة لتجارة االجهزة الكهربائية والتوريدات العمومية محمد حلمي عيسى الفرماوي 

 جنسية مصرى ال -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -المطريه  -خلف قسم المطريه  -شارع الكواكب  7

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

خالطات ومطاحن وعصارات وقطاعات كهربائيه والمفرمه والمكنسة  - 7الفئة 

 7وغساالت المالبس وغساالت الصحون وماكينات التقشير الواردة بالفئة رقم 
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -معتز احمد محمد احمد وشركاه  

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  7غرفة  -ر االول الدو -شارع رمسيس  991

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة التهوية ومكثفات هوائية واالت شفط الهواء واالجهزة الكهربائية  - 7الفئة 

والشينيور الكهربائى والغساالت الكهربائية والمكانس الكهربائية والمراوح الكهربائية 

 7الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -معتز احمد محمد احمد وشركاه  

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قاهرةال  - 7الدور االول غرفة  -شارع رمسيس  991

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة التهويه ومكثفات هوائية واالت شفط الهواء واالجهزة الكهربائية  - 7الفئة 

والشينيور الكهربائى و الغساالت الكهربائية والمكانس الكهربائية والمراوح الكهربائية 

 7الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393134 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -مكة لالستيراد والتصدير  -احمد شعبان نور الدين تمام وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش راضى عمر طوابق البراجيل اوسيم الجيزة 4الدور االرضى العقار رقم 

 2 : مةالــــــات العـــفئ
 

ادوات  -دون غيرهاا وباالخص ادوات الطاقة  7جميع المنتجات الواردة بالفئه - 7الفئة 

 االت التنظيف بالضغط العالى-االت اللحام  -تدار بالهواء وكذا ضغط الهواء 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ادهم السيد عبد الرحمن احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز اوسيم الجيزه  -شارع رمضان عبد الظاهر  3

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

و باالخص ادوات الطاقه ، ادوات تدار بالهواء  7كافه المنتجات الوارده بالفئه  - 7ة الفئ

 و كذا ضغط الهواء ، االت اللحام االت التنظيف بالضفط العالى 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392297 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -كى ام جروب لالستيراد  -سمر بسيونى وشريكها  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الزاوية الحمراء  -شارع كامل محمد  39

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 –ماكينات األوفر  –ماكينات السرفلة  –ماكينات التريكو  –لخياطة ماكينات ا - 7الفئة 

 ( دون غيرها.  97وكل ما يخص ماكينات ومعدات واآلت الخياطة بالفئة ) 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعه 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  2مدينه  -المنطقه الصناعيه االولى   -  02قطعه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

  7جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 7الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -صر اول مدينه ن -شارع احمد حسنى  37

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 7ماكينات الخياطة الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

كليا سمارت تكنولوجي كو ال تي دي) شركة محدودة المسؤولية مؤلفة وقائمة طبقا 

 لقوانين الصين ( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، هويشان رود ، هويشان إيكونوميك ديفلوبمنت ديستريكت  9791_ 97، رقم  3فلور 

 الصين _  393999، ووكسى سيتى ، جيانجسو 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

المكانس الكهربائية، فرش للمكانس الكهربائية، تجهيزات إزالة الغبار  - 7الفئة 

الغراض التنظيف، مماسح بخار كهربائية لألغراض المنزلية، أالت كهربائية للمطبخ، 

ت وأجهزة مضخات هوائية، أجهزة غسيل، عدد تُحمل يدوياً عدا التي تدار يدوياً، آال

 7للصقل بالشمع )كهربية(، ملحقات للمكانس الكهربية لنشر العطور والمطهرات فئة 

 دون غيرها
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399437 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

فرد مصرى  -مصنع الفارس لتصنيع و استيراد الرادياتير  -حمود جابر خالد شحاتة م 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه  -مدينه العاشر من رمضان   p4 34سابقا ارض رقم  -منطقه زيزينيا  3قطعه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

  7الرادياتير الوارده بالفئه  - 7الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -ات        :      االشتراط

299992مع العالمة رقم 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393731 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد  -رق محمد فهمى امين بسمة طا -النور والماسة لالستيراد والتصدير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الهدى والنور الدور االول بملك / ماجد أحمد  9المنصورة مجمع المحاكم الجديد 

 الدقهلية  -صادق البرهمتوشي 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غيرهادو7وجميع منتجات الفئة  7فالتر السيارات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393192 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد   -ين بسمة طارق محمد فهمى ام -الماسه لالستيراد و التصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع الهدى و النور الدور االول بملك / ماجد احمد  9المنصوره مجمع المحاكم الجديد 

 الدقهليه  -صادق البرهمتوشى 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 رها دون غي 7فالتر السيارات وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - 7الفئة 
 

277699االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393190 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

اسالم عبد  العظيم سليمان  -النور لالستيراد والتصدير وتجارة قطع غيار السيارات 

 فرد مصرى الجنسية -على 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -شارع الصاوى بالنزهه بملك / محمود احمد عبد الحليم حموده اول المنصوره  94

 الدقهليه 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

  7و جميع المنتجات الوارده بالفئه  7فالتر السيارات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

التنازل عن البيان  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:       االشتراطات       

التجارى
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394473 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -النور والماسة لالستيراد والتصدير  -بسمة طارق محمد فهمى امين  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / ماجد  -شارع الهدى والنور الدور االول  9المنصورة مجمع المحاكم الجديد 

 الدقهلية   -أحمد صادق البرهمتوشي 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7فالتر السيارات وجميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        

باستخدامها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394472 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

مصرى  -فرد  -تصدير النور والماسة لالستيراد وال -بسمة طارق محمد فهمى امين  

 الجنسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / ماجد  -شارع الهدى والنور الدور االول  9المنصورة مجمع المحاكم الجديد 

 الدقهلية   -أحمد صادق البرهمتوشي 

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7فالتر السيارات وجميع منتجات الفئة  - 7الفئة 
 

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

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  -الحروف كال على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394471 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مد حبيب وليد جمال جابر مح

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية  -مركز الخانكة  -الجبل االصفر   -شارع الشهيد حسن البنا 2

 7 : المةــــــات العـــفئ
 

 7وجميع منتجات الفئة  7فالتر السيارات الواردة بالفئة  - 7الفئة 
 

حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج منح الطالب  -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

168 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413204 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لورد للتجارة والصناعة ش م م  -ال سليمان وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -قسم الشرق   -لول ش صفية زغ 93

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

الخرطوشة  -صناديق الحالقة  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكينات الحالقة  - 0الفئة 

 -العدد  -االحتياجات الالزمة لهذه المنتجات  -قطع الغيار  -المخصصة للحالقة 

 0ادوات القطع والسكاكين بالفئة  -االدوات اليدوية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9410903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد -حامد رمضان حامد شعيب بريليانس لالستيراد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -مركز طنطا بملك رمضان حامد شعيب  -نواج 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0عدد و ادوات يدوية بالفئة  - 0الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393133 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -لالستيراد والتصدير  مكة -احمد شعبان نور الدين تمام وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اوسيم الجيزة -طوابق البراجيل  -ش راضى عمر  4الدور االرضى العقار رقم 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المعدات او االدوات اليدويه التى تدار باليد وادوات القطع واالسلحه البيضاء  - 0الفئة 

 0ت واسلحه قواطع )كتر( الواردة بالفئة )كماشا
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390903 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3991 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -لورد للتجارة والصناعة  -ال سليمان وشركاة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعيد  -حى شرق  -ش صفيه زغلول  93 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

علب وحوامل وخراطيش  -ادوات الحالقة  -شفرات وماكينات الحالقة  - 0الفئة 

 0ة صناديق الحالقة فقط بالفئة لماكينات وشفرات الحالق
 

التنازل عن الرقم على حدى - 229277العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390090 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية  -حمد  ادهم السيد عبد الرحمن ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مركز اوسيم الجيزه  -شارع رمضان عبد الظاهر  3

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

المعدات او االدوات اليدويه التى تدار باليد و ادوات القطع و االسلحه البيضاء  - 0الفئة 

  0ئه ) كماشات واسلحه قواطع ) كتر ( الوارده بالف
 

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

 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391449 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر  2مدينه   -المنطقه الصناعيه االولى  - 02قطعه 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

  0جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391331 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

30/93/3939 

 :لالتسجي إسم طالب
 

 -ارابتك تريدنج كوربوريشن )اتكو انترناشيةنال(  -احمد محمد محمد خليل وشريكة  

 شركه توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مدينه نصر  -الحى السابع  -حى الزهور  99الدور  4أ شارع حنين ابن اسحاق شقة  3

 القاهره  -

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 0ع المنتجات الوارده بالفئه جمي - 0الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399930 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -السيد احمد ربيع دغيدى وشركاة  -فيوتشر ستار لتجارة االدوات المنزلية والكهربائية

 شركه توصيه بسيطه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه  -زوايه الناعوره بملك حسن محمد سليمان فتح الله مركز الشهداء 

 0 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 0جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 0الفئة 
 

--------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9307310 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3994 

 :التسجيل إسم طالب
 

نور جروب انترناشونال لالستيراد  -شركة محمد نور الدين على احمد وشريكة  

 شركة تضامن -والتصدير والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 2المنطقة الثامنة القطعة  74ش فؤاد بدوانى بلوك  33مدينة نصر 

 1 : المةــــــات العـــئف
 

 1ادوات كهربائية بالفئة  - 1الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 ددع

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9429779 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

34/99/3997 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الجيزة باور للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مصر اسكندرية الصحراوى بحوض  30بالكيلو  313من  219القطعة رقم 

 الجيزة   -حارج الزمام من المنطقة الصناعية بابو راوش 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1االسالك و الكابالت و الوصالت الكهربائية الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9479093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/90/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة محدودة المسئولية -فودافون جروب بي ال سي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أف ان ، المملكة  3 93كشير ار جي فودافون هاوس ، ذا كونيكشن ، نيو بورى ، بير

 المتحدة

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 1الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

التعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ و

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسية ، أقراص تسجيل ، أقراص مدمجة ، 

جهزة التي تعمل أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية ، آليات لأل

بقطع النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، معدات معالجة البيانات ، أجهزة 

الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، أجهزة وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات 

االتصال ، هواتف السلكية وهواتف متحركة وثابتة ، هواتف متحركة ، أجهزة 

كية ، علب للهواتف ، سماعات رأس للهواتف ، أجهزة اتصاالت محمولة ، هواتف ذ

كمبيوتر محمولة ومتحركة ولوحية ، أجهزة اتصاالت وكمبيوتر الكترونية قابلة للبس ، 

أجهزة وأدوات االتصال بالبيانات ، أنظمة معالجة الصوت ، معدات شبكات الكمبيوتر 

البيانات ، قواعد بيانات  واالتصال بالبيانات ، أجهزة بيانات متحركة ، أنظمة معالجة

الكترونية ، برامج وبرمجيات الهواتف الرقمية ، أجهزة كمبيوتر لالتصاالت ، شبكات 

االتصاالت ، أجهزة مودم ، موجهات شبكات ، تركيبات واسعة النطاق ، أجهزة إزالة 

 التشفير ، أجهزة فك التشفير بما في ذلك أجهزة لها أدلة مشاهدة تفاعلية و/أو مسجالت

لتسجيل برامج التلفزيون والبرامج الصوتية ، أجهزة كهربائية والكترونية لالستخدام في 

استقبال بث األقمار الصناعية أو البث األرضي أو البث بالكبالت ، أجهزة وأدوات 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

لمعالجة ونقل وتخزين وإدخال واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على شكل 

ر بيانية أو فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه بيانات أو نصوص أو صوت أو صو

الصيغ ، وحدات وأجهزة السلكية محمولة ، أجهزة تحكم عن بعد في األجهزة الكهربائية 

وااللكترونية ، مساعدات رقمية شخصية ، حساسات الكترونية بما في ذلك عدادات 

ابة السريعة الُخطى ومقاييس االرتفاع والموازين ، قارئات الباركود ورمز االستج

والماسحات الضوئية ، تسجيالت صوتية ومرئية ، وسائط لتخزين المعلومات والبيانات 

والصور والصوت ، محتوى وسائط رقمية )قابلة للتنزيل( بما في ذلك األفالم وبرامج 

التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والصور والموسيقى والنصوص والبيانات 

ت الرنين التي يتم تقديمها من قواعد بيانات كمبيوتر أو من والصور البيانية ونغما

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، أجهزة وأدوات االستقبال واإلرسال 

باألقمار الصناعية ، ألعاب الكمبيوتر والفيديو بما في ذلك األلعاب القابلة للتنزيل ، 

الشبكة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من  منشورات الكترونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عبر

اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، وسائط آلية قابلة للقراءة ، صوت وفيديو 

وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها 

مع أجهزة االتصاالت ، من الشبكات االلكترونية ، أجهزة شحن البطاريات لالستخدام 

بطاريات ، معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية ، معدات ملحقة ألجهزة 

التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر ، أجهزة كمبيوتر بما في ذلك أجهزة كمبيوتر شخصية 

صغيرة وأجهزة كمبيوتر محمولة ، مفكرات شخصية الكترونية ، أجهزة وأدوات 

ات مالحية باألقمار الصناعية وأجهزة وأدوات تحديد المواقع بما الكترونية وأجهزة وأدو

في ذلك أنظمة تحديد المواقع العالمية ، وحدات مركبة على المكتب أو السيارة تشتمل 

على مكبر صوت يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال اليدين ، حامالت 

س ، أجهزة قياس ، أجهزة قياس سماعات الهاتف في السيارة ، أجهزة وأدوات التدري

ذكية ، بطاقات ممغنطة فارغة أو مسجلة مسبقاً ، بطاقات محتوية على معالجات دقيقة ، 

بطاقات هاتف ، بطاقات ائتمان ودين ودفع ، بطاقات ائتمان عبر الهاتف ، بطاقات 

ر أو مشفرة ، برامج كمبيوتر بما في ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوت

من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكترونية ، برامج االتصال بالبيانات ، برامج 

تطبيقات بما في ذلك برامج تطبيقات للهواتف المتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة 

للتنزيل ، برامج كمبيوتر لالتصال الالسلكي بالبيانات ، برامج كمبيوتر وبرامج 

ل ومشاركة الصوت والبيانات والتقاويم والمحتويات بين واحد أو تطبيقات لمزامنة ونق

أكثر من األجهزة االلكترونية ولشراء تطبيقات األجهزة االلكترونية المحمولة ولتأمين 

عمليات الشراء المشفرة ، برامج األنظمة التشغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والتشفير 

م البيانية والنصوص والبيانات على شبكات والتخزين المتدفق للصوت والفيديو والرسو

االتصال ، برامج كمبيوتر لتمكين التواصل وتبادل الملفات من واحد لواحد ، برامج 

محركات البحث ، برامج كمبيوتر إلجراء وتنسيق االتصال بين مستخدمي الكمبيوتر 

برامج لمشاركة المعلومات والبيانات الصوتية عبر شبكات االتصال االلكترونية ، 

ألجهزة التلفزيون التفاعلية ، برامج تحرير الصوت والفيديو بما في ذلك تطبيقات برامج 

لالستخدام على أجهزة الهواتف المتحركة ، برامج لتعريف هوية األشخاص ، برامج 

للتحكم بالوصول والتحكم بالفيديو وكشف حضور األشخاص ، برامج لحماية أجهزة 

ات للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات الكمبيوتر بما في ذلك مضاد

البريد المزعج ومضادات التجسس وتصفية شبكة االنترنت ، برامج كشف االختراق ، 

برامج الشبكات الخاصة االفتراضية ، برامج كمبيوتر الستقبال ومعالجة ونقل وعرض 

سم وأنماط النوم المعلومات المتعلقة باللياقة البدنية ودهون الجسم ومؤشر كتلة الج
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والمواقع والسلوك وحالة الجو ودرجة الحرارة ، برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات 

المتعلقة بتتبع وااللتزام والتحفيز عبر برنامج الصحي واللياقة البدنية ، أجهزة ضد 

السرقة ليست للمركبات ، حساسات مضادة للتصادم للمركبات ، أدوات وأجهزة لتحديد 

متحركة ، أجهزة إلرسال واستقبال المعلومات من الملكيات المتحركة ، الملكيات ال

أدوات وأجهزة للتحكم عن بعد باألجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية ، أجهزة ومنشآت 

إنذار ، أنظمة تحديد المواقع ومالحة عبر األقمار الصناعية ، أنظمة لتنزيل وتحديث 

لكترونية ، أجهزة ومنشآت الكترونية وبيومترية برامج الكمبيوتر من وإلى األجهزة اال

للتحكم بالوصول ، أجهزة لتعريف هوية األشخاص ، أنظمة التلفزيون ذات الدوائر 

المغلقة ، كاميرات وكاميرات تلفزيون ومسجالت فيديو ألجهزة التلفزيون ذات الدوائر 

عدادات مسافات المغلقة ، أجهزة بصرية وفوتوغرافية ، عدادات سرعة الكترونية ، 

الكترونية ، أجهزة قياس سرعة الدوران الكترونية ، أجهزة التحقق من السرعة 

للمركبات ، مسجالت الكيلومترات للمركبات ، حساسات كهربائية أو الكترونية 

للمركبات ، حساسات الكترونية ، صفارات اإلنذار ، أقفال الكترونية للمركبات ، أجهزة 

الكترونية للمركبات ، أنظمة الكترونية للدخول إلى للمركبات تحكم عن بعد ، مفاتيح 

بدون مفتاح وأنظمة مفتاح التشغيل ، أنظمة لفتح وإغالق أبواب المركبات وصندوق 

السيارة وغطاء محرك السيارة والسقف آلياً ، أجهزة اتصال مدمجة في خوذات 

للمركبات لتحديد موقع الدراجات النارية ، أجهزة تحديد المواقع العالمية ، أجهزة 

المركبة أو إعطاء إشارة عنها وأماكن الموقع وطرق السفر والوقت وحاالت المرور 

ووجود مركبات الطوارئ والحاالت الخطرة ، أنظمة لالتصال بين المركبات والبنى 

التحتية للطرق ، أجهزة كشف العالمات على الطرق ، أنظمة وأدوات توجيه عن بعد 

ة النقطة العمياء وأنظمة مراقبة للمساعدة في تغيير الحارة ، أجهزة للمركبات ، أنظم

كمبيوتر ُمركبة في المركبات ، معدات كهربائية أو الكترونية أو بصرية ُمركبة في 

المركبات بما في ذلك المركبات البرية ، أنظمة تشخيصية وأنظمة تشخيصية يتم التحكم 

لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى بها عن بعد ُمركبة في المركبات ، أنظمة 

المركبات ، أجهزة لكشف و/أو تبادل البيانات بين مركبة ووحدة تحكم عن بعد ألغراض 

األمن والسالمة ، األجهزة المساعدة في صف السيارات وأجهزة كشف العوائق ، أنظمة 

عمياء ، وأجهزة إنذار للمساعدة في صف السيارات والرجوع للخلف وكشف النقطة ال

أنظمة الكشف ما قبل التصادم وتجنب التصادم ، أجهزة الكترونية غير متنقلة للمركبات 

، أنظمة كمبيوتر مزودة بشاشة تعمل باللمس في المركبات ، أجهزة لتحديد موقع 

المركبات عن بعد ، ساعات على شكل أساور يمكنها نقل البيانات إلى الهواتف الذكية ، 

ل ألغراض الترويج والعرض لشاشات العرض الخاصة على أجهزة برامج قابلة للتنزي

االتصاالت ، البطاقات الذكية ، أجهزة تقنيات المعلومات ، برامج تقنيات المعلومات ، 

أدوات التحكم في األلعاب ، حساسات ومعدات وأجهزة لمسية ، برامج لالستخدام مع 

ة الواقع االفتراضي ، برامج الحساسات والمعدات واألجهزة اللمسية ، برامج وأجهز

[ MoHوأجهزة الواقع المعزز ، وحدات أجهزة الكمبيوتر لالستخدام مع إنترنت األشياء ]

، وحدات أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في األجهزة االلكترونية باستخدام انترنت األشياء 

[MoH[ برامج لالستخدام في تنفيذ انترنت األشياء ، ]MoHتوفير استخدام ، ]  مؤقت

لبرامج أساسها السحاب )كالود( غير قابلة للتنزيل لتوصيل وتشغيل وإدارة األجهزة 

واألدوات واآلالت واألنظمة المتصلة بالشبكة في إنترنت األشياء ، برامج تطبيقات بما 

في ذلك برامج تطبيقات ألجهزة الهواتف المتحركة ، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة 

تصاالت ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لعمليات الشراء اآلمنة للتنزيل ، برامج اال

والمشفرة ، برامج األنظمة التشغيلية ، برامج كمبيوتر للنقل والتشفير والتخزين المتدفق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

181 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

للصوت والفيديو والرسوم البيانية والنصوص والبيانات على شبكات االتصاالت ، 

ات من واحد لواحد ، برامج محركات برامج كمبيوتر لتمكين التواصل وتبادل الملف

البحث ، برامج لتعريف هوية األشخاص ، برامج للتحكم بالوصول والتحكم بالفيديو 

وكشف حضور األشخاص ، برامج لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات 

للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات التجسس 

االنترنت وبرامج كشف االختراق ، برامج الشبكات الخاصة االفتراضية  وتصفية شبكة

، أنظمة لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى األجهزة االلكترونية ، برامج 

كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم العمالء وخدمة العمالء ، برامج األمر الصوتي 

طبيقات برامج تدعم الصوت ، والتعرف على الصوت وبرامج تحويل الكالم إلى نص وت

برامج إرسال الرسائل ، برامج المساعدات الشخصية ، برامج كمبيوتر إلدارة 

المعلومات الشخصية ، برامج كمبيوتر لالستخدام في توصيل والتحكم باألجهزة 

[ ، برامج كمبيوتر وتطبيقات برامج خاصة MoHااللكترونية الخاصة بإنترنت األشياء ]

شة )تشات بوت( ، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات في مجال الذكاء بروبوتات الدرد

( ، برامج الكمبيوتر وتطبيقات البرامج الخاصة بروبوتات الدردشة RMاالصطناعي )

)تشات بوت( الذكية اصطناعياً لتوفير الدعم للعمالء وخدمة العمالء ، برامج روبوتات 

بنية بشرية مزودة بالذكاء االصطناعي الدردشة الخاصة بخدمة العمالء ، روبوتات ذات 

، أجهزة الذكاء االصطناعي ، أدوات التحكم االلكترونية ، أدوات التحكم االلكترونية 

إلضفاء التغذية الراجعة الحسية تحديداً األصوات واالهتزازات التي يمكن للمستخدم 

ركية ، وحدات إداركها ، وحدات التحكم عن بعد بألعاب الفيديو التفاعلية الحسية الح

التحكم عن بعد بألعاب الفيديو التفاعلية ، برامج كمبيوتر لالستخدام فيما يتعلق بنقل 

الصوت والبيانات ، برامج كمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الملحقة للبرمجة الشخصية 

والتفاعلية للتلفزيون ولالستخدام في العرض والتالعب بالوسائط المرئية والرسوم 

وص والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة البيانية والنص

الرقمية ومقاطع الفيديو وتصوير األفالم والبيانات الصوتية وللتواصل عبر الشبكات 

االجتماعية ، أدوات تحكم السلكية لمراقبة والتحكم بوظائف األجهزة االلكترونية 

ابة األبوية ، أجهزة الشبكات ، األخرى ، الشاشات التي تعمل باللمس ، برامج الرق

برامج التجارة اإللكترونية ، الساعات التي تنقل البيانات إلى الهواتف الذكية ، الساعات 

 1التي تتضمن خاصية االتصال. بالفئة 
 

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

8772297العالمة رقم 
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9472019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/91/3990 

 :التسجيل إسم طالب
 

فردى مصرى  -مكتب االيمان لالستيراد والتصدير -وليد حسانين عبد الوهاب حسانين 

 الجنسية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ملك عالء محمد نبيل محمد  -وار موقف المنصورة بج -شارع عبد العزيز على  44

 الشرقية -ثانى الزقازيق  -الصادق 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا طفايات الحريق 1جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مصر لصناعة االدوات الكهربائية  مصر اليكتريك شركة مساهمة مصرية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفية  -مركز قويسنا  -قويسنا  -مدينة مبارك الصناعية  

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 ائيهماعدا لمبات الكهرب 1جميع منتجات الفئه  - 1الفئة 
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9402399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -العالميه لالستيراد والتصدير  -شريف اسماعيل صبرى عيس مقلد وشركاه 

 توصية بسيطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 صر شارع مكرم عبيد مدنيه ن 90

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها . 1المنتجات الواردة بالفئة  - 1الفئة 
 

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 ءهذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9414034 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/92/3991 

 :التسجيل لبإسم طا
 

شركة بلو ستار لالستيراد  -شركة اسماعيل اسماعيل  محمد اسماعيل وشريكه 

 شركة توصية بسيطة  -والتصدير والتوكيالت التجارية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنوفيه -مركز قويسنا   -ملك بسمة حسين زكى عبد الحميد   -كفر بنى عريان 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1رسيفر الوارد بالفئة رقم  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9410932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هد ثقافي تعليميمع -الجامعة االمريكية بالقاهرة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش القصر العيني القاهرة944

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدوده مؤسسه  -كاسيو كيسانكي كابيشيكي  كايشا ) كاسيو كمبيوتر كو ليمتد ( 

 وقائمه وفقا لقوانين اليابان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يابان ال -طوكيو  -شيبويا كو  -شوم  9 -هون ماشى  -  2-3

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات الذكية ، أجهزة قابلة لال رتداء، بطاريات، شواحن البطاريات،  - 1الفئة 

كابالت شحن، محوالت كهربائية، سماعات األذن وسماعات الرأس، تطبيقات 

وبرمجيات هواتف محمولة قابلة للتحميل لمعالجة ومراجعة وتحرير البيانات من خالل 

ساعات الذكية واألجهزة المحمولة والتي تعمل على تطبيق ألنظمة: تحديد المواقع ال

(، والبوصالت، والباروميتر )لقياس الضغط الجوي(، واأللتيميتر R Gالعالمية )

(لقياس االرتفاع(، والبيدوميتر )لقياس خطوات السير(، وأجهزة لقياس معدل نبضات 

، والترموميتر )لقياس درجة الحرارة(؛ الساعات القلب، وأكسيليروميتر )لقياس السرعة)

الذكية التي تشتمل على أجهزة راديو قابلة للتحكم؛ أجزاء وتجهيزات خاصة بجميع ما 

 .91سبق والتي ترد فقط بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطب التعديل أو النشر أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412003 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/90/3991 

 :سجيلالت إسم طالب
 

شركة  محدودة المسئولية مؤلفة  -ليمتد ’ سيشوان ماشينرى امب   اكسب . كورب 

 طبقا لقوانين جمهورية الصين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

’ مدينة شينجدو ’ طريق هانجكونج  2رقم ’ فنجد انترناشيونال بالزا ’ اف  0 -سى 

 جمهورية الصين الشعبية   -مقاطعة سيشوان 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

براجل للقياس ، دليل وموجة تشغيل )أدوات قياس( ، بوصالت للقياس ،  - 1الفئة 

مساطر )ادوات قياس( ، أجهزة لقياس سمك الجلود ، مقياس اللولبة الداخلية ، براجل 

قياس منزلقة، مقاييس أجهزة قياس دقيقة)ميكرومترات( ، ورنيات )مقاييس متناهية 

للقياس ، زوايا قائمة للقياس ، مساطر مربعه للقياس ، موازين  Hمساطر حرف  الدقة(،

للمساحين ، مقاييس للعمق ، أجهزة قياس ، كواشف األشعة تحت الحمراء، أجهزة قياس 

 ( دون غيرها.1بالغة الدقة ، أجهزة اختبار الصالبة بالغة الدقة الواقعة بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    9410703 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة-كرييتف جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع احمد حسنى مدينة نصر اول القاهرة 37

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ن طريق شبكات الحاسوب والشبكات البرامج والبرمجيات المنقولة ع - 1الفئة 

 دون غيرها  1االلكترونية والبرنتر والطابعات بالفئة
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

  -نج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية كي -معتز احمد محمد احمد وشركاه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  7الدور االول غرفة  -شارع رمسيس  991

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - 1الفئة 

و أوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسيه والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية الكهرباء 

لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 

 1رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل طالب إسم
 

 -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  -معتز احمد محمد احمد وشركاه 

 شركة توصية بسيطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  991

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية - 1الفئة 

الكهرباء وأوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 

 1لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 
 



لداخليةجهاز تنمية التجارة ا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جز ال يجوز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

معتز احمد محمد احمد عبد الرحيم  -كينج لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية 

 توصية بسيطة -وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة 7شارع رمسيس الدور االول غرفة  991

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز والترانسات والدواية ولوحات التوزيع الكهربائية وسلك  - 1 الفئة

الكهرباء وأوشاش مفاتيح الكهرباء والشاسية والسدادة واالجهزة واالدوات الكهربائية 

لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم التحكم فى الطاقة الكهربائية الواردة بالفئة 

 1رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/99/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة بركات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -الحى الثامن  - 31مشروع  -  1عماره 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 1لواردة بالفئه رقم االجهزه الكهربائيه ا - 1الفئة 
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 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردى  -راديو محمد طلعت احمد اسماعيل 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  -شارع عبد العزيز  42

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1جميع منتجات الفئة  - 1الفئة 
 

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

 عنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392944 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مسؤليه محدوده شركة ذات -بامبكين كوربوريشن كمبانى ليمتد. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ديستركت ، بانج  -،  ساماي دام صب 94 - 3ياك  03سوي  3، سوي راما  3نمبر. 

 99909خون ثيان ديستركت ، بانكوك ، تايالند 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

صطناعي ، فرجارات قياس منزلقة ، أقنعة تنفس ما عدا المستخدمة للتنفس اال - 1الفئة 

مستويات ]أدوات تحديد الخطوط األفقية[ ، أقنعة واقية، خوذ واقية ، مقاييس ، أجهزة 

قياس دقيقة ، جهاز قياس اإلشعاع ، صدارات للوقاية من الحوادث واإلشعاع والحريق ، 

أقنعة واقية و أقنعة تنفس )ما عدا المستخدمة للتنفس االصطناعي( وجميع هذة المنتجات 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 1فئة واردة بال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392943 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية  -ال تي دي  -قوانغتشو صنشاين اليكترونيكس تيكنولوجي كو 

 محدودة صينية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يانجيانغ ويست روود , ليوان ديستريكت , قوانغتشو , الصين 29,نمبر  494رووم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مشغالت وسائط محمولة، أجهزة وأدوات مساحة، أجهزة وأدوات بصرية،  - 1الفئة 

ميكروسكوبات )مجاهر(، أسالك كهربائية، محوالت ]كهربائية[، قوابس ومآخذ 

خرى ]وصالت كهربائية[، شاشات فيديو، أجهزة شحن البطاريات وأدوات توصيل أ

وال ترد ضمن فئات  1الكهربائية، بطاريات كهربائية وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 

 اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9392349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/99/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -يبادفايزور ال ال سي تر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 , الواليات المتحدة االمريكية 93313فرست افنيو , نيدهام , ماساتشوستس  399

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

دمة برامج الحاسوب القابلة للتنزيل المتمثلة بتطبيقات الهاتف النقّال المستخ - 1الفئة 

للوصول الى إرشادات وآراء )مراجعات( لمقدمي خدمات السفر ووجهات السفر 

والجوالت السياحية والوجهات المحلية لجذب السياح؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل 

المتمثلة بتطبيقات الهاتف النقّال المستخدمة للوصول الى قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها 

وتخطيط السفر؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل لتحميل عن مجاالت النقل والسفر 

ومعالجة وحفظ ومشاركة الصور والرسوم البيانية والفيديوهات وغيرها من الوسائط 

المتعددة على االنترنت؛ تطبيق برامج الحاسوب القابلة للتنزيل للوصول الى موقع 

هم وتوصياتهم على الكتروني بحيث يتمكن المستخدمون من مشاركة تقييماتهم وآرائ

قوائم عقارات العطالت وأماكن االقامة المؤقتة والمناسبات والمواقع واألعمال 

والخدمات والنشاطات في مجاالت الترفيه والسفر والسياحة والمطاعم؛ تطبيق برامج 

دون  1الحاسوب القابلة للتنزيل لعمل الحجوزات وحجز التنقل والسفر والمطاعم فئة 

 غيرها
 

---طات        :      االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397323 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -محمد سليم فهمى سليم  -المؤسسة االسالمية لتجارة وتوزيع البطاريات  واالطارات 

 مصرى الجنسية -فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شرقيه  -مركز ابو حماد  -ملك سليم فهمى سليم  -شارع الشيخ ابو حماد 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1بطاربات موتوسيكالت بالفئه  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397209 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -المنيوز مصر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المعادى -دجله  - 392ش  -ب  99الكائنه بالعقار رقم  999الوحده رقم 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1بالفئه برنامج تطبيقات الوارده  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397700 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وفقا لقوانين كايمان ايالندز  شركه ذات مسئوليه محدوده مؤلفة -تينسنت هولدنجز ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -هاتشنز درايف  -كريكت سكوير  -سنشرى يارد  -جى تى  3209صندوق بريد 

 كايمان ايالندز  -جراند كايمان  -جورج تاون 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مها فى التليفونات سوفت وير أللعاب الكمبيوتر، العاب كمبيوتر ألستخدا - 1الفئة 

المحمولة والنقالة، تطبيقات سوفت وير للكمبيوتر قابلة للتحميل، سوفت وير للكمبيوتر 

سابقة التسجيل، برامج كمبيوتر) سوفت وير قابل للتحميل (، خراطيش العاب فيديو، 

النشرات االلكترونية قابلة للتحميل، ملفات أغانى قابلة للتحميل ملفات صور قابلة 

ل ، هاردوير للكمبيوتر، اجهزة ملحقة للكمبيوتر، لوحة مفاتيح للكمبيوتر، أقراص للتحمي

بصرية، الفأرة) بوصفها من ملحقات الكمبيوتر(، منصات للفأرة، مساند لليد ألستخدامها 

مع الكمبيوتر، الب توب، أكمام خاصة بالالب توب، تابلت كمبيوتر، اغطية للتابلت، 

بطاقات ذكية(، بطاقات ذاكرة ألجهزة العاب الفيديو ، عصى بطاقات للدوائر المتكاملة)

التحكم الستخدامها فى الكمبيوتر)بخالف تلك المستخدمة فى العاب الفيديو(، تذكارات 

, تليفونات محمولة، جرابات  AGUاألمن )بوصفها من اجهزة التشفير(، اجهزة تشغيل 

نات الذكية، اشرطة التليفونات الخلوية، للتليفونات الذكية، افالم حمائية تستخدم فى التليفو

االنسان اآللى ذو الذكاء الصناعى، سماعات للحقيقة االفتراضية، شاشات عرض الفيديو 

قابلة لالرتداء، سماعات األذن، مواد ألنابيب الكهرباء )اسالك وكابالت(، االسالك 

نة، كرتون الكهربائية, البطاريات الكهربائية، شواحن البطاريات، مغناطيس للزي

متحرك، افالم سينماتوغرافية محمضة، سماعات لألذن، كاميرات التصوير، مصادر 

 1كهرباء محمولة. الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة 
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 عالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397172 

 :خ ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -انك  -امازون تكنولو جيز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 10991تيري افنيو ان , سياتل , واشنطن  399

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

فية الخاصة بالحواسيب ؛ برامج الحاسوب المسجلة؛ أجزاء االجهزة الطر - 1الفئة 

الحاسوب التشغيلية؛ أجهزة القياس الكهربائية؛ أدوات قياس الضغط؛ مؤشرات الكميات، 

الموازين؛ آالت القياس؛ معدات وأدوات القياس، األجهزة االلكترونية متعددة الوظائف 

شتريات المحتملة عبر شبكة إلرسال وحفظ وعرض وتنزيل المعلومات المتعلقة بالم

اتصاالت عالمية؛ أجهزة االستشعار البصرية؛ أجهزة استشعار الضغط؛ أجهزة 

االستشعار االلكترونية لمراقبة المخزون؛ االجهزة االلكترونية للكشف عن انخفاض 

المخزون؛ قارئات رمز الباركود؛ أجزاء الحاسوب التشغيلية والبرامج المسجلة إلدارة 

جزاء الحاسوب التشغيلية والبرامج المسجلة للطلب التلقائي وتجديد السلع المخزون، أ

 1االستهالكية. الواردة بالفئة رقم 
 

وغيرها  272292العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علتعديل أو النشر أو إعادة الطبا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -فيفو موبيل كومينيكاشن كو ، ال تى دى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 # ، بى بى كية روود ، وشا ، تشانغان ، دونغغفوان ، غوانغدونغ، الصين 304

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

هواتف الذكية، الهواتف المحمولة، سماعات للهواتف الخلوية، جرابات حماية ال - 1الفئة 

للهواتف المحمولة، حوامل مخصصة للهواتف المحمولة، شاشات واقية مخصصة 

للهواتف المحمولة، شواحن بطاريات الهواتف المحمولة، شاشات للهواتف المحمولة، 

المحمولة، سماعات السلكية لوحات مفاتيح للهواتف المحمولة، بطاريات للهواتف 

للهواتف المحمولة، بنك  AGUللهواتف المحمولة، سماعات للهواتف المحمولة، كبالت 

باور بانك(، جرابات للهواتف المحمولة، أطواق للهواتف  –الطاقة )شاحن متنقل 

المحمولة، عصا السيلفي لالستخدام مع الهواتف الذكية وجميع هذة المنتجات واردة 

 وال ترد ضمن فئات اخرى. 1بالفئة 
 

 -االشتراطات        :      التنازل عن االرقا م والحروف كل على حدى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة محدودة شركة ذات مسئولي -شينزين هافينغتو تيكنولوجي . ال تي دي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بيلدينج دي اوف قوانغهوايوان بنهي افينيو ,نانيوان ستريت , فوتيان  093رووم 

 ديستريكت, شينزين سيتي , قوانغدونغ بروفينس . الصين 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ميرات تصوير أجهزة ملحقة بالكمبيوتر، هواتف السلكية، ميكروفونات، كا - 1الفئة 

سينمائي، أسالك كهربائية، مواد مصادر الرئيسية للتيار الكهربائي ]أسالك وكبالت[، 

وصالت للخطوط الكهربائية، محّوالت كهربائية، بطاريات كهربائية، أجهزة شحن 

، مهايئات كهربائية )محوالت AGUالبطاريات الكهربائية، قوابس كهربائية، كابالت 

وال ترد ضمن فئات  1ربائي( وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة التوصيل بالقابس الكه

 اخرى.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390077 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش م ح -ليفتك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دوله االمارات العربيه   -الشارقه  -ة المنطقة الحرة بالحمري - 39009ب  -ص  

 المتحده

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

شبكات للوقاية من الحوادث ,شبكات امان  -احزمة انقاذ -اجهزة ومعدات انقاذ  - 1الفئة 

/ شبكات انقاذ , سيور امان , اجهزة واقية من الحوادث لالستخدام الشخصي الواردة 

 1بالفئة رقم 
 

292976ت        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم االشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيكوك تي في ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ويلمينغتون  9999يت ، سويت نورث ماركت ستر 9399 -بيكوك تي في إل إل سي 

   ، الواليات المتحدة األمريكية 91099، دالوير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برمجيات لألجهزة اإللكترونية المتنقلة واألجهزة اإللكترونية  - 1الفئة 

المحمولة، وبخاصة، الهواتف المحمولة والهواتف الخلوية والهواتف الذكية وأجهزة 

للعب المحمولة باليد والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات ا

الدفترية؛ برمجيات الكمبيوتر، وبخاصة، مشغالت لمحتوى الوسائط السمعية البصرية 

قابلة للتنزيل؛ برمجيات البحث والتعليق التوضيحي للفيديو؛ برمجيات كمبيوتر لتدفق 

لبصرية إلى األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة محتوى الوسائط السمعية ا

الكمبيوتر؛ برمجيات تتبع الحمالت اإلعالنية وتحسينها؛ برامج ألعاب الفيديو؛ برامج 

األلعاب التفاعلية؛ منصة برمجيات لتوفير واجهات بينية برمجية لألطراف الثالثة 

تطوير تطبيقات موقع للوصول إلى محتوى وبيانات موقع الويب لتطوير شبكة الويب و

الويب؛ ألعاب تفاعلية، وخاصة، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تتضمن محتوى 

فيديو من الصور المتحركة أو البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو الموسيقية؛ الوسائط 

الرقمية، وبخاصة، محتوى الوسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل في مجاالت 

بار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية؛ األخ

الوسائط المسجلة مسبقاً، وبخاصة، ذاكرات الحالة الثابتة وأشباه الموصالت، مشغالت 

األقراص الصلبة واألقراص، الذاكرات المغناطيسية، مشغالت األقراص الصلبة 

المتسلسلة المشتركة، بطاقات الذاكرة، وحدات واألقراص، مشغالت ومضية للنواقل 

الذاكرة االضافية، أقراص فيديو رقمية، أقراص مدمجة، أقراص بصرية، أقراص 

تفاعلية تتضمن الموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية وكاسيتات فيديو وصوت وأقراص 

ومقاطع ليزرية، تتضمن األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى 

 1الفيديو الموسيقية الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

اسبقية 
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وك تي في ال ال سي بيك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ويلمينغتون  9999نورث ماركت ستريت ، سويت  9399-بيكوك تي في إل إل سي  

  ، الواليات المتحدة األمريكية 91099، دالوير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

اإللكترونية  تطبيقات برمجيات لألجهزة اإللكترونية المتنقلة واألجهزة - 1الفئة 

المحمولة، وبخاصة، الهواتف المحمولة والهواتف الخلوية والهواتف الذكية وأجهزة 

اللعب المحمولة باليد والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات 

الدفترية؛ برمجيات الكمبيوتر، وبخاصة، مشغالت لمحتوى الوسائط السمعية البصرية 

ل؛ برمجيات البحث والتعليق التوضيحي للفيديو؛ برمجيات كمبيوتر لتدفق قابلة للتنزي

محتوى الوسائط السمعية البصرية إلى األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة 

الكمبيوتر؛ برمجيات تتبع الحمالت اإلعالنية وتحسينها؛ برامج ألعاب الفيديو؛ برامج 

جهات بينية برمجية لألطراف الثالثة األلعاب التفاعلية؛ منصة برمجيات لتوفير وا

للوصول إلى محتوى وبيانات موقع الويب لتطوير شبكة الويب وتطوير تطبيقات موقع 

الويب؛ ألعاب تفاعلية، وخاصة، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تتضمن محتوى 

ية؛ الوسائط فيديو من الصور المتحركة أو البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو الموسيق

الرقمية، وبخاصة، محتوى الوسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل في مجاالت 

األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية؛ 

الوسائط المسجلة مسبقاً، وبخاصة، ذاكرات الحالة الثابتة وأشباه الموصالت، مشغالت 

لبة واألقراص، الذاكرات المغناطيسية، مشغالت األقراص الصلبة األقراص الص

واألقراص، مشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة، بطاقات الذاكرة، وحدات 

الذاكرة االضافية، أقراص فيديو رقمية، أقراص مدمجة، أقراص بصرية، أقراص 

فيديو وصوت وأقراص  تفاعلية تتضمن الموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية وكاسيتات

ليزرية، تتضمن األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع 

 1الفيديو الموسيقية الواردة بالفئة رقم 
 

منح الطالب حق  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عبالتعديل أو النشر أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنه
 

    9391203 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنو لو جيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكيه  - 10991واشنطن  -سياتل  -تيرى افنيو ان  399

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب للوصول والتصفح والبحث عن قواعد البيانات وتطبيقات  - 1الفئة 

البرامج على الخط مباشرة لألسواق؛ برامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع والبحث 

وتخزين ومشاركة المعلومات حول مواضيع ذات االهتمام المشترك؛ برامج الحاسوب 

خدمة في توفير خدمات البيع بالتجزئة وخدمات الطلب لتشكيلة واسعة من بضائع المست

 دون غيرها 1المستهلكين فئة 
 

منح الطالب حق اسبقية  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391072 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيكوك تي في ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ويلمينغتون  9999نورث ماركت ستريت ، سويت  9399 -بيكوك تى فى ال ال سى 

 ، الواليات المتحده االمريكيه  91099، دالوير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

يات لألجهزة اإللكترونية المتنقلة واألجهزة اإللكترونية تطبيقات برمج - 1الفئة 

المحمولة، وبخاصة، الهواتف المحمولة والهواتف الخلوية والهواتف الذكية وأجهزة 

اللعب المحمولة باليد والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات 

حتوى الوسائط السمعية البصرية الدفترية؛ برمجيات الكمبيوتر، وبخاصة، مشغالت لم

قابلة للتنزيل؛ برمجيات البحث والتعليق التوضيحي للفيديو؛ برمجيات كمبيوتر لتدفق 

محتوى الوسائط السمعية البصرية إلى األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة 

الكمبيوتر؛ برمجيات تتبع الحمالت اإلعالنية وتحسينها؛ برامج ألعاب الفيديو؛ برامج 

األلعاب التفاعلية؛ منصة برمجيات لتوفير واجهات بينية برمجية لألطراف الثالثة 

للوصول إلى محتوى وبيانات موقع الويب لتطوير شبكة الويب وتطوير تطبيقات موقع 

الويب؛ ألعاب تفاعلية، وخاصة، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تتضمن محتوى 

رامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو الموسيقية؛ الوسائط فيديو من الصور المتحركة أو الب

الرقمية، وبخاصة، محتوى الوسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل في مجاالت 

األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية؛ 

ثابتة وأشباه الموصالت، مشغالت الوسائط المسجلة مسبقاً، وبخاصة، ذاكرات الحالة ال

األقراص الصلبة واألقراص، الذاكرات المغناطيسية، مشغالت األقراص الصلبة 

واألقراص، مشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة، بطاقات الذاكرة، وحدات 

الذاكرة االضافية، أقراص فيديو رقمية، أقراص مدمجة، أقراص بصرية، أقراص 

لموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية وكاسيتات فيديو وصوت وأقراص تفاعلية تتضمن ا

ليزرية، تتضمن األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع 

 1الفيديو الموسيقية بالفئة 
 

ع العالمة مرتبطة م -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج 

وغيرها 777777العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنه بالنقل أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391103 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -نحمدو صابر عفيفي سيد عليوه _ فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

يل بملك صابر عفيفى سيد عليوه _ باسوس _ مركز القناطر الخيرية _ ش جسر الن

 القليوبية 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 1االسالك و الكابالت الكهربائية بالفه رقم  - 1الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن البيانات التجارية على حدة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391123 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -جوانجزو ووسين اليكترونيك تكنولوجي كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -جوانجدونج بروفنس  -جوانجزو سيتي  -باييون ديستريكت  -زيجيو ستريت  - 1بي 2

 099909الرقم البريدي  -الصين

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد  -كاميرات )للتصويرالفوتوغرافي( –سماعات الرأس -الهواتف الذكيه  - 1الفئة 

 -مقابس كهربيه  –شاشات فيديو -المصادر الرئيسية للتيارالكهربائي )أسالكوكبالت(

ة أجهزة ملحق -جرابات الهواتف الذكيه  –خاليا جلفانية  -أجهزةكهربائية لمنع السرقة 

 دون غيرها 1بالحاسوب بالفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز الت - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391124 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة صينية ذات مسئولية محدودة  -شينزين ينشين تكنولوجي كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فوتيان  -هوافا نورث رود  -لونجشينج موبايل فون اكسيسوريز سيتي  04دي  3

 090999الرقم البريدي  -الصين  -شينزين  -ديستريكت 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

 -شواحن للبطاريات الكهربية  -افالم واقيه معدة لالستخدام للهواتف الذكيه  - 1الفئة 

بطاريات  -وصالت للخطوط الكهربية  -سماعات الرأس  -لذكيه جرابات الهواتف ا

حامالت للملفات  -الهواتف الذكيه  -( AGUذاكرة فالش يو إس بى ) -كهربائية 

 (1بالفئه ) -خزائن لمكبرات الصوت  -الكهربية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399321 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيكوك تي في ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ويلمينغتون  9999نورث ماركت ستريت ، سويت  9399 -بيكوك تى فى إل إل سي 

  ، الواليات المتحدة األمريكية  91099، دالوير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

ة اإللكترونية المتنقلة واألجهزة اإللكترونية تطبيقات برمجيات لألجهز - 1الفئة 

المحمولة، وبخاصة، الهواتف المحمولة والهواتف الخلوية والهواتف الذكية وأجهزة 

اللعب المحمولة باليد والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات 

ئط السمعية البصرية الدفترية؛ برمجيات الكمبيوتر، وبخاصة، مشغالت لمحتوى الوسا

قابلة للتنزيل؛ برمجيات البحث والتعليق التوضيحي للفيديو؛ برمجيات كمبيوتر لتدفق 

محتوى الوسائط السمعية البصرية إلى األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة 

الكمبيوتر؛ برمجيات تتبع الحمالت اإلعالنية وتحسينها؛ برامج ألعاب الفيديو؛ برامج 

تفاعلية؛ منصة برمجيات لتوفير واجهات بينية برمجية لألطراف الثالثة األلعاب ال

للوصول إلى محتوى وبيانات موقع الويب لتطوير شبكة الويب وتطوير تطبيقات موقع 

الويب؛ ألعاب تفاعلية، وخاصة، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تتضمن محتوى 

زيونية أو مقاطع الفيديو الموسيقية؛ الوسائط فيديو من الصور المتحركة أو البرامج التلف

الرقمية، وبخاصة، محتوى الوسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل في مجاالت 

األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية؛ 

اه الموصالت، مشغالت الوسائط المسجلة مسبقاً، وبخاصة، ذاكرات الحالة الثابتة وأشب

األقراص الصلبة واألقراص، الذاكرات المغناطيسية، مشغالت األقراص الصلبة 

واألقراص، مشغالت ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة، بطاقات الذاكرة، وحدات 

الذاكرة االضافية، أقراص فيديو رقمية، أقراص مدمجة، أقراص بصرية، أقراص 

قاطع الفيديو الموسيقية وكاسيتات فيديو وصوت وأقراص تفاعلية تتضمن الموسيقى وم

ليزرية، تتضمن األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع 

  1الفيديو الموسيقية.الواردة بالفئة رقم 
 

مة تعهد مالك العال -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

وغيرها  777777العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -باستخدامها مجمهة 
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 والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399373 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيكوك تي في ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، ويلمينغتون  9999نورث ماركت ستريت ، سويت  9399 -بيكوك تى فى إل إل سي 

 ، الواليات المتحدة األمريكية  91099، دالوير 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

تطبيقات برمجيات لألجهزة اإللكترونية المتنقلة واألجهزة اإللكترونية  - 1الفئة 

لذكية وأجهزة المحمولة، وبخاصة، الهواتف المحمولة والهواتف الخلوية والهواتف ا

اللعب المحمولة باليد والكمبيوترات اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات 

الدفترية؛ برمجيات الكمبيوتر، وبخاصة، مشغالت لمحتوى الوسائط السمعية البصرية 

قابلة للتنزيل؛ برمجيات البحث والتعليق التوضيحي للفيديو؛ برمجيات كمبيوتر لتدفق 

سائط السمعية البصرية إلى األجهزة اإللكترونية المحمولة وأجهزة محتوى الو

الكمبيوتر؛ برمجيات تتبع الحمالت اإلعالنية وتحسينها؛ برامج ألعاب الفيديو؛ برامج 

األلعاب التفاعلية؛ منصة برمجيات لتوفير واجهات بينية برمجية لألطراف الثالثة 

ر شبكة الويب وتطوير تطبيقات موقع للوصول إلى محتوى وبيانات موقع الويب لتطوي

الويب؛ ألعاب تفاعلية، وخاصة، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تتضمن محتوى 

فيديو من الصور المتحركة أو البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو الموسيقية؛ الوسائط 

في مجاالت الرقمية، وبخاصة، محتوى الوسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل 

األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدراما والموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية؛ 

الوسائط المسجلة مسبقاً، وبخاصة، ذاكرات الحالة الثابتة وأشباه الموصالت، مشغالت 

األقراص الصلبة واألقراص، الذاكرات المغناطيسية، مشغالت األقراص الصلبة 

ومضية للنواقل المتسلسلة المشتركة، بطاقات الذاكرة، وحدات واألقراص، مشغالت 

الذاكرة االضافية، أقراص فيديو رقمية، أقراص مدمجة، أقراص بصرية، أقراص 

تفاعلية تتضمن الموسيقى ومقاطع الفيديو الموسيقية وكاسيتات فيديو وصوت وأقراص 

اما والموسيقى ومقاطع ليزرية، تتضمن األخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والدر

  1الفيديو الموسيقية. الواردة بالفئة رقم 
 

العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه  

وغيرها  777777
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشر  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -عمر عصام محمد حسن عثمان  _ فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  ش قرداحى رشدى ، سيدى جابر _ االسكندرية _ ج.م.ع. 30

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

يوتر برامج كمب -برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر  -برامج العاب كمبيوتر  - 1الفئة 

نغمات رنين قابلة  -ملفات موسيقية قابلة للتسجيل  -ملفات صور قابلة للتنزيل  -مسجلة 

برامج العاب  -منشورات الكترونية قابلة للتفريغ  -للتسجيل على الهواتف النقالة 

 1برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر وجميع المنتجات االخرى الواردة بالفئة  -كمبيوتر 

 دون غيرها
 

 -التنازل عن رسم االهرام على حدة  -تراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة االش

منح حق خاص على االلوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

215 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399010 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -عمر عصام محمد حسن عثمان _ فرد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش قرداحى رشدى ، سيدى جابر _ االسكندرية _ ج.م.ع.  30

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر  -برامج مسجلة لتشغيل الكمبيوتر  -برامج العاب كمبيوتر  - 1الفئة 

ملفات  -ات كمبيوتر مسجلة برمجي -مسجلة ) برامج كمبيوتر ( برمجيات قابلة للتنزيل 

ملفات موسيقية قابلة للتنزيل نغمات رنين قابلة للتنزيل على  -صور قابلة للتنزيل 

برامج  -برامج العاب كمبيوتر  -منشورات الكترونية قابلة للتفريغ  -الهواتف النقالة 

 دون غيرها 1مسجلة لتشغيل الكمبيوتر وجميع المنتجات االخرى الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة 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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399093 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -عطوان جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه  -الزراعى طنطا اول  غزال تقاطع الطريق 3

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 1الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

بروسهان اتوموبيل ناسيونال اس دي ان بي اتش دي _ شركة مساهمة مؤسسة طبقا 

  لقوانين ماليزيا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

سوبانج  37299غرب شاه عالم إكسبريس ،  4430مركز إكسلنس كومبلكس ، كية ام 

  . جايا ، سيالنغور دارول إحسان ، ماليزيا

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

وحدات الرأس السمعية و البصرية ، وحدات رأس الوساط المتعددة ، مكبر  - 1الفئة 

 1الصوت ، بنك الطاقة و كافة المنتجات الواردة بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399110 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

97/94/3939 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده  -الفا جروب لالجهزة الكهربائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره  -عابدين  -شياخه الدواوين  -ش منشاه الفاضل  7

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

  1الدش و الريسيفر و االسالك و الشاشات الوارده بالفئه  - 1الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة اال

باستخدامها مجمعه 



رة الداخليةجهاز تنمية التجا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

92/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نز كورب ال تي ديريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكو ميو نيكيشي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 يولونج افنيو , يوفينجشان , يوبي دستريكت تشونغكينغ, الصين 970نمبر 

 1 : المةــــــات العـــفئ
 

كبائن لمكبرات الصوت؛ سماعات الرأس؛ سماعات السلكية للهواتف الذكية؛   - 1الفئة 

موسيقية قابلة للتنزيل؛ مشغالت وسائط  سماعات أللعاب الواقع االفتراضي؛ ملفات

محمولة؛ تطبيقات قابلة للتحميل لالستخدام مع األجهزة المحمولة؛ أجهزة نقل الصوت؛ 

الهواتف الذكية؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ تطبيقات برامج الحاسوب قابلة للتنزيل؛ 

 دون غيرها 1أجهزة الكمبيوتر الواردة بالفئة 
 

------:      االشتراطات        
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 ات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9400399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -طابه لالستيراد والتصدير ش.م.م  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية -المنصورة  ثان -برج شركة النور  -شارع الجيش  -الدور االول علوى 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99مستلزمات طبية الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

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

 عيل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9413237 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/97/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة  -الليبية لالستيراد والتصدير  -هشام ابو الغيط عبد الحميد الجندى وشريكة 

 تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

حدائق  -( ابراج نيل فيو بجوار عمارات السعوديه كورنيش النيل 0يمين مدخل رقم )

 القاهره  -حلوان  -حلوان 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -الحافظ لالستيراد والتصدير وتجارة مستحضرات التجميل-د طه عطى عطا محمو

 مصرى الجنسية  -فردى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع بورسغيد الجماليه القاهره  377

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها99جميع منتجات الفئة  - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا المل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393349 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة GMRTH  RGA  TRGIR-رايت كير فارما للصناعات الدوائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 له الفيومالدور السابع برج الندا ش النبوى المهندس بندر الفيوم المس

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 99الفئة 
 

-------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يابانى الجنسية  -د فر -جوتو كينتاكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  - 9934 - 993طوكيو  -كو  -كيتا -تاكينو جاوا  - 1-72-9

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزه تدليك  -اجهزه وادوات طبيه  -جهاز تدليك تجميلى لالسخدام التجارى  - 99الفئة 

  99الوارده بالفئه رقم 
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 ةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعي

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 ة العالم

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390019 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -الهادى باشا  -نسرين محمد عبد الهادى باشا  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش شامبليون االسكندر االكبر االزاريطة _ باب شرقى _ االسكندرية  93

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99المستلزمات الطبية الواردة بالفئه رقم  - 99الفئة 
 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390029 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -أي هيلث فارما  -اسالم فتحي محمد علي سالمة وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ثان  -بجوار مسجد الفتح  -متفرع من شارع دمنهور  -ش احمد سالم  00 -حي السالم 

 االسماعيلية  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99المستلزمات الطبية الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391440 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  -مصنع اكتوبر للصناعات الغذائية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر   2مدينه   -المنطقه الصناعيه االولى  02قطعه 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

  99جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391033 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

32/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة نقل اخوان شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، االردن  903، ص . ب  99990عمان 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

للطاقم الطبى ، أقنعة لإلستخدام الشخصى ، أقنعة لحماية التنفس ،  أقنعة - 99الفئة 

أجهزة و معدات جراحية ، أجهزة و معدات طب االسنان ، أجهزة و معدات بيطرية ، 

 دون غيرها 99أجهزة و معدات طبية و المنتجات و البضائع بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 



ليةجهاز تنمية التجارة الداخ  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9393304 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/90/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -عمرو محمد عالء الدين وشركاه  -ساينتفيك زون 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رة القاه -مدينة نصر  -تقاطع حسن الشريف من شارع أحمد الزمر  09بلوك  7

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب اسنان وبيطرية ، اطراف وعيون  - 99الفئة 

واسنان اصطناعية ، ادوات تجبير ، مواد خياطة الجروح والمستلزمات والمعدات 

 99الطبية وجميع منتجات الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9412797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

39/90/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فرد  --احمد سمير عبد الغنى البغدادى  -مؤسسة سمير البغدادي   

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بملك مجدى عبد النبى محمد -اول المنصورة  -ش محمد فريد  -السكة القديمة 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع اجهزة االنارة الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

لتنازل  عن الحروف كل على حدى ا -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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9410413 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

91/91/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي   -محمد صالح محمد راشد الشرقاوي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

  فيهالمنو  -بركه السبع  -الشهيد فكري  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

االدوات الصحية ماعدا جهاز تنقية المياة وآالت لتقطير مياة البحر والمياة  - 99الفئة 

 99قليلة الملوحة ومكونات السلع المذكورة اعاله بالفئة رقم 
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 ماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9394933 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

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

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الموسكى  -شارع عبد العزيز  42

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99جميع منتجات الفئة  - 99الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

233 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععادة الطبالتعديل أو النشر أو إ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    9393031 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

33/93/3991 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  - I R Rام ايه جى للصناعات الهندسية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة  -اكتوبر  2  -الدور الرابع   -  2برج  -سيتى ستارز اكتوبر  

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99البوتاجازات الوارده بالفئة  - 99الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9397239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يابانى الجنسية  -فرد  -جوتو كينتاكا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اليابان  - 9934 - 993طوكيو  -كو  -كيتا -ا تاكينو جاو - 1-72-9

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 -جهاز تجفي للمواد الغذائية لالغراض المنزلية  -اجهزة ومنشآت تجفيف  - 99الفئة 

اجهزة واالت لتنقية الماء  -اجهزة ومعدات طهو  -مجمدات  -ثالجات ضخمة  -ثالجات 

 -ثالجات  -االت واجهزة لصنع الثلج  -مواقد  -و الماء اجهزة تأين لمعالجة الهواء أ -

 -اجهزة واالت تبريد  -اوعية تبريد  -اوعية طهو  -مرشحات )فالتر( لمياة الشرب 

جهاز تخزين للحفاظ على طازجية المواد الغذائية ذات وظيفة توليد الطاقة الكهربائية 

از تخزين للحفاظ على جه -للثالجات والمجمدات لالغراض المنزلية والصناعية 

مقالى  -طازجية المواد الغذائية يحتوى على مولد كهربائى كامن للثالجات والمجمدات 

كهربائية مع مولد كهربائى كلمن لمنع الزيت من التدهور لالغراص الصناعية الواردة 

 99بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنه  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9390499 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/93/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -افراد -نابولي لالستيراد -محمد عبد الملك عيسى علي ابو حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بورفؤاد -المشروع االول  -الدور الرابع  مدخل د مساكن حي العرب  73حجره بالشقه 

 بورسعيد  -

 99 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99ادوات السباكة الوارده بالفئة  - 99الفئة 
 

------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 - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9391037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

93/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 كوايت فويس ال ال سي_ شركة ذات مسئولية محدودة 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

، الواليات المتحدة 37097انفايرون واى ،تشابيل هيل ، شمال كارولينا  9439

 االمريكية 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

وحدات اإلضاءة؛ وحدات اإلضاءة مع كاشف للحركة؛ وحدات اإلضاءة التي  - 99الفئة 

ة وبالتحديد اإلضاءة البديلة لألمان عند تعمل على البطاريّة، وحدات اإلضاءة الكهربائيّ 

إنقطاع التيار الكهربائي؛ وحدات اإلضاءة الحاملة للمصباح المعلق على الجدران؛ 

مصابيح االضاءة، سكك االضاءة؛ أنابيب االضاءة؛ تركيبات اإلضاءة؛ مفاتيح التحكم 

األضواء التي  باالضاءة؛ وحدات اإلضاءة الكهربائيّة، أضواء القراءة؛ أضواء األسقف؛

تعلّق على الجدران؛ مخفف االضاءة، أغطية األضواء )ستائر خفيفة( ؛ اإلضاءة 

الغامرة، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية المتوهجة؛ وحدات المصابيح 

الكهربائية المتوهجة، أضواء االعياد الكهربائية؛المصابيح الكهربائية، علب المصابيح؛ 

قواعد المصابيح؛ المصابيح، المصابيح التي تعلق على الجدران؛  أغطية المصابيح؛

مصابيح الهالوجين؛ المصابيح الملتوية، المصابيح المتوهجة، المصابيح ذات صمامات 

اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء ) ال ايه دي( ؛ المصابيح المعلقة، المصابيح األرضية؛ 

نة، أنظمة االضاءة وبالتحديد دارات المصابيح لالستعمال الخارجي، مصابيح الزي

صمامات اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء) ال ايه دي( ومزودات الطاقة واألسالك، 

أضواء السقف، قطع أضواء السقف، األضواء الكهربائية الليلية؛ وحدات صمامات 

ض اإلضاءة الثنائية الباعثة للضوء )ال ايه دي( لإلستخدام في تطبيقات اإلضاءة للعر

والتجارة والصناعة والسكن والهندسة المعمارية؛ وحدات صمامات اإلضاءة الثنائية 

الباعثة للضوء )ال ايه دي( لإلضاءة الداخلية والخارجيّة، األضواء المستخدمة في 

إضاءة األدراج واألبواب وأقسام أخرى من المباني، المصابيح المحمولة التي تعمل على 

ها على األسطح حيث ال تتوفر مصادر إضاءة أخرى؛ البطاريات والتي يمكن وضع

األضواء المحمولة لإلستخداماٍت المتعدّة؛ وحدات اإلضاءة التي تعمل على الطاقة 

الشمسيّة وبالتحديد وحدات اإلضاءة الداخلية والخارجية تعمل على الطاقة الشمسية 

ضواء الكهربائية وتجهيزاتها؛ األضواء؛ االضواء التي توضع على الجدران؛ وحدات األ

المكبّرة، مصابيح االضاءة المصغرة، وحدات اإلضاءة التي تندمج مع ضوء النهار 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

الطبيعي وإضاءة الفلورسنت؛ اإلضاءة للخزائن والمخازن ومساحات العمل والسقيفة 

)الحظائر( والرفوف والخزائن؛ أنظمة اإلضاءة لإلستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي، 

 دون غيرها 99كهربائية فئة المصابيح ال
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال  - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399990 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

94/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -مكتب خنزر لالستيراد -احمد محمد خليفة حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الملك فيصل _ الجيزة  903

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 99جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 99الفئة 
 

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

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399901 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -قوانغتشو كونغهوا جانهاو فيكل بارتس كو.، ال تي دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شيهاى اندسترى روود.، وينكوان تاون ، كونغهوا ديستريكت .، قوانغتشو  72نمبر. 

 قوانغدونغ بروفينس ، الصين .  سيتى ،

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

[، DAJالمصابيح المحمولة، أجهزة إضاءة بالصمامات الثنائية للضوء ] - 99الفئة 

أنابيب مضيئة لإلضاءة، أضواء للسيارات، مصابيح زيتية، مصابيح، عاكسات ضوء 

واء الكهربائية، مصابيح المصابيح، أغلفة المصابيح، أجهزة لإلضاءة، مآخذ لألض

إرشادية للدراجات، أضواء السقف، مصابيح أمامية للمركبات، عاكسات للمركبات، 

بصيالت لمصابيح اإلشارات اإلرشادية للمركبات، أضواء للمركبات، أجهزة إضاءة 

للمركبات، أضواء أمامية للسيارات، أضواء للدراجات النارية، أضواء للدراجات 

 وال ترد ضمن فئات أخرى. 99ه المنتجات واردة بالفئة الهوائية وجميع هذ
 

التنازل عن الحروف كال على حدى -االشتراطات        :      
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 لتجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399300 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

90/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 هونيويل انترناشيونال , انك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحده   - 7109 -نيوجيرسى  -موريس بالينز  -شارع تابور  990

 االمريكيه

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

صمامات حجم الهواء المتغير )في ايه في ( المستخدمة في انظمة التشغيل  - 99الفئة 

 دون غيرها  99االلي للمباني والوارد بالفئة 
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 ة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريد

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 179 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    9399292 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

99/94/3939 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية  -فردي  -ستار واي لصاحبها محمد منذر محمد صالح الخيمي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة  -ة نصر مدين -الحي التاسع  -عمارة ميديكال سنتر    -الدور االول 

 99 : المةــــــات العـــفئ
 

 99االجهزة الكهربائية الواردة بالفئة رقم  - 99الفئة 
 

  االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه


