
  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2017/  0108   ب:لرقم الط 

 26/01/2017 تاريخ االيداع :

 39948 رقم التسجيل:

 01/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

  شركة سيما للتصنيع الغذائى اسم المالك :

 2017/  0119   ب:لرقم الط 

 30/01/2017 تاريخ االيداع :

 39949 رقم التسجيل:

 01/01/2019  : تاريخ التسجيل

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

  شركة سيما للتصنيع الغذائى اسم المالك :

 2017/  0144   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39950 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0145   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39951 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017 / 0143   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39952 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :



2 2 

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0142   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39953 رقم التسجيل:

 03/01/2019  اريخ التسجيل :ت

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0141   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39954 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 صرم  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0151   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39955 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0146   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39956 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2017/  0147   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 يخ االيداع :تار

 39957 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0148   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39958 رقم التسجيل:

 03/01/2019  جيل :تاريخ التس

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2017/  0149   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39959 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية مالك :اسم ال

 2017/  0150   ب:لرقم الط 

 05/02/2017 تاريخ االيداع :

 39960 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة حسنة محمد رشيد راشد وشركائها - البرج للصناعت الغذائية اسم المالك :

 2009/  1955   ب:لرقم الط 

 17/12/2009 تاريخ االيداع :

 39961 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 07-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دريم اسم المالك :

 2017/  0801   ب:لرقم الط 

 15/05/2017 تاريخ االيداع :

 39962 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 06-08  الفئة :

 مصر  الدولة :

 عبد المجيد والقاضى وشركاهما ) شركة كومكس الهندسية ( اسم المالك :

 2014/  1416   ب:لرقم الط 

 21/09/2014 تاريخ االيداع :

 39963 رقم التسجيل:

 03/01/2019  تاريخ التسجيل :

 06-08  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة كومكس الصناعية اسم المالك :

 2015/  0978   ب:لرقم الط 

 07/06/2015 تاريخ االيداع :

 39964 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  0979   ب:لرقم الط 

 07/06/2015 تاريخ االيداع :

 39965 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2015/  0980   ب:لرقم الط 

 07/06/2015 تاريخ االيداع :

 39966 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  0981   ب:لرقم الط 

 07/06/2015 تاريخ االيداع :

 39967 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1314   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39968 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1315   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39969 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1319   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39970 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1317   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39971 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1316   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39972 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2015/  1320   ب:لرقم الط 

 22/09/2015 تاريخ االيداع :

 39973 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة( اسم المالك :

 2016/  1450   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39974 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :



تجارة الداخليةجهاز تنمية ال   
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1451   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39975 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1456   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39976 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1457   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39977 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1458   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39978 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1460   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39979 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1459   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39980 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1463   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 :تاريخ االيداع 

 39981 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1464   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39982 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  ئة :الف

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1465   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39983 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1466   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39984 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1467   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 داع :تاريخ االي

 39985 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2016/  1468   ب:لرقم الط 

 18/10/2016 تاريخ االيداع :

 39986 رقم التسجيل:

 06/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة ( اسم المالك :

 2014/  1787   ب:لرقم الط 

 03/12/2014 تاريخ االيداع :

 39987 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 رامى مجدى فهمى الشربينى - ايس كوزماتيكس لالستيراد والتصدير اسم المالك :

 2015/  0007   ب:لرقم الط 

 01/01/2015 تاريخ االيداع :

 39988 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 07-15  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2015/  0053   ب:لرقم الط 

 08/01/2015 تاريخ االيداع :

 39989 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 04-23  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2015/  0305   ب:لرقم الط 

 24/02/2015 تاريخ االيداع :

 39990 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2015/  0307   ب:لرقم الط 

 24/02/2015 تاريخ االيداع :

 39991 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه م المالك :اس

 2015/  0312   ب:لرقم الط 

 24/02/2015 تاريخ االيداع :

 39992 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2015/  0462   ب:لم الطرق 

 10/03/2015 تاريخ االيداع :

 39993 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2015/  0461   ب:لرقم الط 

 10/03/2015 تاريخ االيداع :

 39994 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2015/  0463   ب:لرقم الط 

 10/03/2015 تاريخ االيداع :

 39995 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه م المالك :اس

 2015/  1391   ب:لرقم الط 

 15/10/2015 تاريخ االيداع :

 39996 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

  - شركة دار السالم للتصنيع ) جمال عبد الفتاح أحمد حجازى وشركاه   -  شركة تضامن( اسم المالك :

 2015/  0464   ب:لرقم الط 

 10/03/2015 تاريخ االيداع :

 39997 رقم التسجيل:

 09/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة دار السالم للتصنيع  جمال أحمد حجازى وشركاه اسم المالك :

 2018/  0087   ب:لرقم الط 

 31/01/2018 يداع :تاريخ اال

 39998 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة احمد حسين عبد الحكيم و شركاه ) هريسة احمد حسين ( - شركة تضامن اسم المالك :

 2017/  0282   ب:لرقم الط 

 21/02/2017 تاريخ االيداع :

 39999 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تسجيل :تاريخ ال

 04-07  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد السيد احمد احمد صرصار - جلوب أون جروب اسم المالك :

 2017/  0283   ب:لرقم الط 

 21/02/2017 تاريخ االيداع :

 40000 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 04-07  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد السيد احمد احمد صرصار - جلوب أون جروب اسم المالك :

 2017/  0284   ب:لرقم الط 

 21/02/2017 تاريخ االيداع :

 40001 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 04-07  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد السيد احمد احمد صرصار - جلوب أون جروب اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2017/  1971   ب:لرقم الط 

 03/12/2017 االيداع : تاريخ

 40002 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة مطاوع للبالستيك اسم المالك :

 2017/  0323   ب:لرقم الط 

 01/03/2017 تاريخ االيداع :

 40003 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  :الدولة 

 الشركة العربية الدولية للصناعات الكهربائية اسم المالك :

 2014/  0706   ب:لرقم الط 

 27/04/2014 تاريخ االيداع :

 40004 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة سانشى جابان لتجارة االدوات الكهربائية اسم المالك :

 2014/  0708   ب:لالط رقم 

 27/04/2014 تاريخ االيداع :

 40005 رقم التسجيل:

 10/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة سانشى جابان لتجارة االدوات الكهربائية اسم المالك :

 2017/  1946   ب:لرقم الط 

 29/11/2017 تاريخ االيداع :

 40006 رقم التسجيل:

 13/01/2019  اريخ التسجيل :ت
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 99-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة منى على درويش الجمال وشركائها - اوبال ايجيبت اسم المالك :

 2017/  1752   ب:لرقم الط 

 30/10/2017 تاريخ االيداع :

 40007 رقم التسجيل:

 15/01/2019  تاريخ التسجيل :

 13-06  الفئة :

 مصر  الدولة :

 كميل نادر عبد النور يونان مالك :اسم ال

 2014/  1605   ب:لرقم الط 

 28/10/2014 تاريخ االيداع :

 40008 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2014/  0302   ب:لرقم الط 

 02/03/2014 اريخ االيداع :ت

 40009 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2014/  1119   ب:لرقم الط 

 24/07/2014 تاريخ االيداع :

 40010 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2014/  1120   ب:لرقم الط 

 24/07/2014 تاريخ االيداع :

 40011 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2014/  1121   ب:لرقم الط 

 24/07/2014 تاريخ االيداع :

 40012 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2014 / 1122   ب:لرقم الط 

 24/07/2014 تاريخ االيداع :

 40013 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2014/  1123   ب:لرقم الط 

 24/07/2014 تاريخ االيداع :

 40014 رقم التسجيل:

 16/01/2019  سجيل :تاريخ الت

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة ( اسم المالك :

 2015/  0133   ب:لرقم الط 

 21/01/2015 تاريخ االيداع :

 40015 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( اسم المالك :

 2016/  0017   ب:لرقم الط 

 06/01/2016 تاريخ االيداع :

 40016 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-13  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ( اسم المالك :

 2017/  0675   ب:لرقم الط 

 23/04/2017 تاريخ االيداع :

 40017 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-21  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير  و التجميع والتوكيالت التجارية ( اسم المالك :

 2017/  0676   ب:لرقم الط 

 23/04/2017 تاريخ االيداع :

 40018 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-21  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير  و التجميع والتوكيالت التجارية ( اسم المالك :

 2017/  0677   ب:لرقم الط 

 23/04/2017 تاريخ االيداع :

 40019 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-21  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير  و التجميع والتوكيالت التجارية ( اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016 / 1609   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40020 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1610   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40021 رقم التسجيل:

 16/01/2019  :تاريخ التسجيل 

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1611   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40022 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1612   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40023 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1613   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 االيداع : تاريخ

 40024 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1615   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40025 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1616   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40026 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1617   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40027 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1618   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40028 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1619   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40029 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1620   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40030 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1621   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40031 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1622   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40032 م التسجيل:رق

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1623   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40033 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  :الدولة 

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1624   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40034 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1625   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40035 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1626   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40036 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1627   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40037 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا سم المالك :ا



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1628   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40038 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1630   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40039 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1631   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40040 رقم التسجيل:

 16/01/2019  لتسجيل :تاريخ ا

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1632   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40041 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1633   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40042 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1634   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40043 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1635   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40044 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1636   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40045 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1637   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40046 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1640   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 داع :تاريخ االي

 40047 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1641   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40048 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  ئة :الف

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1642   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40049 رقم التسجيل:

 16/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  0885   ب:لرقم الط 

 14/06/2016 تاريخ االيداع :

 40050 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 فرنسا  الدولة :

 فروماجريس بل اسم المالك :

 2016/  1643   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40051 رقم التسجيل:

 20/01/2019  التسجيل :تاريخ 
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1644   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40052 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1645   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40053 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1646   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40054 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1647   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40055 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1648   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40056 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1650   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40057 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1651   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 يداع :تاريخ اال

 40058 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1652   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40059 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  فئة :ال

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1653   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40060 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1656   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40061 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1657   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40062 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1659   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40063 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1660   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40064 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1662   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40065 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1663   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40066 تسجيل:رقم ال

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1664   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40067 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 ليونانا  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1665   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40068 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1666   ب:لالط رقم 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40069 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1667   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40070 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1668   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40071 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا لمالك :اسم ا

 2016/  1669   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40072 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1670   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40073 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1671   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40074 رقم التسجيل:

 20/01/2019  يل :تاريخ التسج

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1673   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40075 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1675   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40076 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1676   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 ريخ االيداع :تا

 40077 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1677   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40078 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1678   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40079 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1681   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40080 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1682   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 :تاريخ االيداع 

 40081 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2016/  1684   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40082 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2016/  1685   ب:لرقم الط 

 07/11/2016 تاريخ االيداع :

 40083 رقم التسجيل:

 20/01/2019  تاريخ التسجيل :

 02-25  الفئة :

 اليونان  الدولة :

 جيورجيوس ميلوناس ابن الكساندروس وافتيخيا اسم المالك :

 2017/  1836   ب:لرقم الط 

 15/11/2017 تاريخ االيداع :

 40084 رقم التسجيل:

 22/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه - شركة توب كوزميتك اسم المالك :

 2017/  1842   ب:لرقم الط 

 15/11/2017 يداع :تاريخ اال

 40085 رقم التسجيل:

 22/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه - شركة توب كوزميتك اسم المالك :

 2017/  1839   ب:لرقم الط 

 15/11/2017 تاريخ االيداع :

 40086 رقم التسجيل:

 22/01/2019  : تاريخ التسجيل

 03-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه - شركة توب كوزميتك اسم المالك :

 2017/  2088   ب:لرقم الط 

 24/12/2017 تاريخ االيداع :

 40087 رقم التسجيل:

 22/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 03-28  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه - شركة توب كوزميتك مالك :اسم ال

 2016/  1595   ب:لرقم الط 

 03/11/2016 تاريخ االيداع :

 40088 رقم التسجيل:

 22/01/2019  تاريخ التسجيل :

 05-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة المينا فودز لللصناعات الغذائية اسم المالك :

 2017/  1557   ب:لالطرقم  

 28/09/2017 تاريخ االيداع :

 40089 رقم التسجيل:

 22/01/2019  تاريخ التسجيل :

 08-19  الفئة :

 مصر  الدولة :

 الشركة المصرية السعودية لتصنيع األسمدة - شركة مساهمة مصرية اسم المالك :

 2017/  1562   ب:لرقم الط 

 01/10/2017 تاريخ االيداع :

 40090 لتسجيل:رقم ا

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1563   ب:لرقم الط 

 01/10/2017 تاريخ االيداع :

 40091 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2017/  1561   ب:لرقم الط 

 01/10/2017 تاريخ االيداع :

 40092 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة المالك : اسم

 2017/  1546   ب:لرقم الط 

 27/09/2017 تاريخ االيداع :

 40093 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1543   ب:لرقم الط 

 27/09/2017 تاريخ االيداع :

 40094 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1544   ب:لرقم الط 

 27/09/2017 تاريخ االيداع :

 40095 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1545   ب:لرقم الط 

 27/09/2017 تاريخ االيداع :

 40096 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :
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 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1547   ب:لرقم الط 

 27/09/2017 تاريخ االيداع :

 40097 جيل:رقم التس

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 01-03  الفئة :

 مصر  الدولة :

 شركة اختين ديزاين للمصنوعات و المشغوالت الجلدية  - شركة ذات مسئولية محدودة اسم المالك :

 2017/  1328   ب:لرقم الط 

 14/08/2017 تاريخ االيداع :

 40098 رقم التسجيل:

 27/01/2019  تاريخ التسجيل :

 99-15  الفئة :

 إيطاليا  الدولة :

 شركة كورازا إس . بي . إيه اسم المالك :

 2017/  0565   ب:لرقم الط 

 02/04/2017 تاريخ االيداع :

 40099 رقم التسجيل:

 28/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد فتحى احمد سطوحى - ام المصريين اسم المالك :

 2017/  0566   ب:لرقم الط 

 02/04/2017 تاريخ االيداع :

 40100 رقم التسجيل:

 28/01/2019  تاريخ التسجيل :

 03-09  الفئة :

 مصر  الدولة :

 محمد فتحى احمد سطوحى - ام المصريين اسم المالك :



  جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 2014/  0162   ب:لرقم الط 

 03/02/2014 تاريخ االيداع :

 40101 رقم التسجيل:

 28/01/2019  التسجيل :تاريخ 

 08-12  الفئة :

 الصين  الدولة :

 شركة بى واى دى كمبنى ليمتد اسم المالك :

 


