
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

 6ب المنطقة الصناعية الثانية مدينة  941، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنوانه : 00233التسجيل رقم 

 39/31/2393الصادر فى  931والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6اكتوبر)محافظة 

 39/39/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : 04899التسجيل رقم 

 39/30/2393الصادر فى  930والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 39/32/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 6ب المنطقة الصناعية الثانية مدينة  941سم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنوانه : ، بإ00239التسجيل رقم 

 39/31/2393الصادر فى  931والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6اكتوبر)محافظة 

 96/32/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 6ب المنطقة الصناعية الثانية مدينة  941ال للصناعات الهندسية  وعنوانه : ، بإسم شركة يونيفرس00232التسجيل رقم 

 39/31/2393الصادر فى  931والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6اكتوبر)محافظة 

 96/32/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد 04920التسجيل رقم 

 39/32/2393الصادر فى  932والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 94/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد 04924التسجيل رقم 

 39/32/2393الصادر فى  932والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 94/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد 04920التسجيل رقم 

 39/32/2393الصادر فى  932والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 94/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 440الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد 04926التسجيل رقم 

 39/32/2393الصادر فى  932والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 94/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد 04999التسجيل رقم 

 39/30/2393الصادر فى  930والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 94/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شارع صالح سعد  4) مناسك للمسمار والسلك(  وعنوانه : ، بإسم صالح سعيد عبد السالم رفاعى 00968التسجيل رقم 

 39/34/2393الصادر فى  934والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المدينة الخضراء شبرا الخيمة ثانى قليوبية 

 91/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440رقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الش04992التسجيل رقم 

 39/30/2393الصادر فى  930والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 29/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 440رقاوى وشريكه ) شركة توب كوزميتك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الش04990التسجيل رقم 

 39/30/2393الصادر فى  930والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 29/34/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ناعات الكهربائية (  وعنوانه : باسوس القناطر الخيرية ، بإسم جمال الدين حسن محمد ) فلكس للص00064التسجيل رقم 

الصادر فى  999والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ملك / جمال الدين حسن محمد  -شارع الترعة الباسوسية الملغاة  - -

39/99/2393 

 96/92/2391جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


