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مركز  -، بإسم بشیر عبد اهللا عطیھ أحمد (الخلیل لالستیرد والتصدیر)  وعنوانھ : بنى عامر ٤٠٧٤٤التسجیل رقم 
الصادر  ٧٤٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الزقازیق شرقیھ بملك عبد المنعم محمد عبد العزیز(محافظة الشرقیة) 

 ٠٧/٠٤/٢٠١٣فى 
 ١١/٠١/٢٠١٥أ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبد

 

 
 

، بإسم شركة المنصور للتجارة والتوزیع  وعنوانھ : زھراء المعادى بالمنطقة الصناعیة مجمع ٣٥٩٧١التسجیل رقم 
 ٠٧/١٢/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٤والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –القاھرة  -المعادى  -شركات منصور 

 ١٣/٠١/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

، بإسم شركة المنصور للتجارة والتوزیع  وعنوانھ : زھراء المعادى بالمنطقة الصناعیة مجمع ٣٥٩٧٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١٢/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٤والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –القاھرة  -المعادى  -شركات منصور 

 ١٣/٠١/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 
، بإسم شركة ایزى كیر لمستحضرات التجمیل (أسر محمد سالمة وشریكیھ )  وعنوانھ : القطعة ٣٧١٤٢تسجیل رقم ال

الصادر فى  ٧٦٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –المنطقة الصناعیة الثالثة برج العرب االسكندریة  ١٠بلوك  ٢٢رقم 
٠٧/١٢/٢٠١٤ 

 ١٤/٠٢/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

قطع  B٢، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة الثانیة ٣٥٦٩٦التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٢والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  – J٢٨ - J١٤ - J١٣ارقام 

 ٢٢/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

قطع  B٢، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة الثانیة ٣٥٦٠٨رقم التسجیل 
 ٠٧/٠٩/٢٠١١الصادر فى  ٧٢١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  – J٢٨ - J١٤ - J١٣ارقام 

 ٢٢/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 J,  ١٤ J،  J١٣ -قطعة ارقام ،  B٢الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ، بإسم بلوك ٣٥٥٢٣التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٨/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  - ٢٨

 ٢٢/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

 J,  ١٤ J،  J١٣ -قطعة ارقام ،  B٢لوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ، بإسم ب٣٥٣٧٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠١١الصادر فى  ٧١٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  - ٢٨

 ٢٢/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢سم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ، بإ٣٥٦٠٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٩/٢٠١١الصادر فى  ٧٢١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٠٩/٠٥/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ، ٣٥٦٩٧التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٢والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٠٩/٠٥/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٢٦التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

عنھ بالجریدة العدد  والمشھر –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٢٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٢٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠١١الصادر فى  ٧١٥رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠سنوات تبدأ من  جددت حمایتھ لمدة خمس
 



 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٢٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -لتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ، بإسم شركة الحیاة ل٣٥٤٣٠التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣١التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣٢التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣٣التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -وانھ : سیوه ، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعن٣٥٤٣٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣٦التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیوه ٣٥٤٣٧رقم التسجیل 
 ٠٧/٠٦/٢٠١١الصادر فى  ٧١٨رقم 

 ٠٣/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ٣٥٦٩٨التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٢والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٢٩/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانیة ٣٥٧٥٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١٢/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٤والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٢٩/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢ة ، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثانی٣٥٨٦٢التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٢٩/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

.  J١٣.  J١٤.  J٢٨قطعة ارقام ،  B٢نیة ، بإسم بلوك الصناعیة  وعنوانھ :  المنطقة الصناعیة الثا٣٥٧٥٣التسجیل رقم 
 ٠٧/١٢/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٤والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  -

 ٢٩/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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،  ٣١شرق القطعتین  A٦المنطقة الصناعیة  ، بإسم الدولیة لتكنولوجیا العزل ( انسوتك)  وعنوانھ :٣٥٥٢٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٨/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة  ٣٢

 ٢٩/٠٦/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة العدد  –مطروح  -ه ، بإسم شركة الحیاة للتصنیع والتنمیة  وعنوانھ : سیو٣٥٨٣٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠١/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٥رقم 

 ١٥/٠٧/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

 –(محافظة الشرقیة)  -صافوال مصر  وعنوانھ : العاشر من رمضان  -، بإسم شركة عافیة العالمیة ٣٦٠٦٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم 

 ١٧/١٠/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

مصر الجدیدة (محافظة  -شارع المیرغنى  ٦٨، بإسم شركة االستثمارات الصناعیة  وعنوانھ : ٣٩٧٩٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠١/٢٠١٧الصادر فى  ٧٨٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –القاھرة) 

 ٢٢/١١/٢٠٢٠لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حمایتھ 
 

 
 

، بإسم الشركة المصریة المتحدة للسكر  وعنوانھ : المنطقة االقتصادیة میناء السخنة شنال غریب ٣٦١٩٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٨/٢٠١٢الصادر فى  ٧٣٢والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –خلیج السویس محافظة السویس 

 ١٢/١٢/٢٠٢٠تبدأ من  جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات
 

 


