
 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٤٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠أ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبد

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٤٩التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠لمدة خمس سنوات تبدأ من  جددت حمایتھ

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٤٠التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٠التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦م والمشھر عنھ بالجریدة العدد رق –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥١التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦ھ بالجریدة العدد رقم والمشھر عن –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٢التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –ندریة) قسم العامریة (محافظة االسك -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 



 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة جھاز تنمیة التجارة الداخلیة

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٣التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –امریة (محافظة االسكندریة) قسم الع -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٣٩التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

القاھرة طریق اسكندریة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٣٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩و ، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیل٣٦٦٥٤التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩ین  وعنوانھ : الكیلو ، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسل٣٦٦٥٥التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩انیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ، بإسم الشركة المصریة االلم٣٦٦٥٦التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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طریق اسكندریة القاھرة  ١٩لشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ، بإسم ا٣٦٦٣٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٧ل رقم التسجی
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠سنوات تبدأ من  جددت حمایتھ لمدة خمس

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٥٩التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠ددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من ج
 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٦٠التسجیل رقم 
ادر فى الص ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٦١التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦ة العدد رقم والمشھر عنھ بالجرید –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 



تنمیة التجارة الداخلیةجھاز   جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة 

 
 

طریق اسكندریة القاھرة  ١٩، بإسم الشركة المصریة االلمانیة لصناعة البورسلین  وعنوانھ : الكیلو ٣٦٦٦٢التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم العامریة (محافظة االسكندریة)  -مرغم بحرى  -الصحراوى 

٠٧/٠٤/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان ٣٥٣٨٦التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الشرقیة) قطعة (ب) خدمات جنوب (محافظة  ٢.Aالصناعیة 

٠٧/٠٣/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان ٣٥٣٨٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –وب (محافظة الشرقیة) قطعة (ب) خدمات جن ٢.Aالصناعیة 

٠٧/٠٣/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان ٣٥٤٥٣التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –ب) خدمات جنوب (محافظة الشرقیة) قطعة ( ٢.Aالصناعیة 

٠٧/٠٥/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان ٣٥٣٩٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قطعة (ب) خدمات جنوب (محافظة الشرقیة)  ٢.A الصناعیة

٠٧/٠٥/٢٠١١ 
 ٢٠/٠٤/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 
 

دار  -شارع محمد السید رزق مطر  ٤٢، بإسم اشرف احمد محمد محمد اسماعیل  وعنوانھ : ٣٥٦٤٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٩/٢٠١١الصادر فى  ٧٢١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –القاھرة  -البساتین  -السالم 

 ٠١/٠٧/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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قسم روض  -شارع ابن الرشید  ١٨حالوة التجاریة  وعنوانھ :  -، بإسم یس سید احمدد وشركاه ٤٠٩٧٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠٢٠الصادر فى  ٨٢٣یدة العدد رقم والمشھر عنھ بالجر –الفرج 

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

 
 

شاه  ٤٠٢٠٠قسم  ١٦/١٦جاالن ھالبا  ٦، بإسم ووترتك اس دى ان بى اتش دى  وعنوانھ : لوت ٣٥٨١١التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠١١الصادر فى  ٧٢٣والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –االم سالنجور  

 ١٤/٠٧/٢٠٢٠جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 

 
 

قسم روض  -شارع ابن الرشید  ١٨حالوة التجاریة  وعنوانھ :  -، بإسم یس سید احمدد وشركاه ٤٠٩٧٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠٢٠الصادر فى  ٨٢٣والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الفرج القاھرة 

 ٢٠/٠٧/٢٠٢٠ت تبدأ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوا
 

 
 

، بإسم حمدى السید محمد عبد الرحمن ( المصریة الیابانیة للدھانات الحدیثة )  وعنوانھ : الدواشنة ٣٦٠٣٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مركز ابو كبیر شرقیة  -تبع بنى عیاض 

 ٠٣/٠٨/٢٠٢٠تبدأ من  جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات
 

 
 

، بإسم حمدى السید محمد عبد الرحمن ( المصریة الیابانیة للدھانات الحدیثة )  وعنوانھ : الدواشنة ٣٦٠٣٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مركز ابو كبیر شرقیة  -تبع بنى عیاض 

 ٠٣/٠٨/٢٠٢٠تبدأ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات 
 

 
 

، بإسم حمدى السید محمد عبد الرحمن ( المصریة الیابانیة للدھانات الحدیثة )  وعنوانھ : الدواشنة ٣٦٠٤٠التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مركز ابو كبیر شرقیة  -تبع بنى عیاض 

 ٠٣/٠٨/٢٠٢٠بدأ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات ت
 

 
 

، بإسم حمدى السید محمد عبد الرحمن ( المصریة الیابانیة للدھانات الحدیثة )  وعنوانھ : الدواشنة ٣٦٠٤١التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مركز ابو كبیر شرقیة  -تبع بنى عیاض 

 ٠٣/٠٨/٢٠٢٠دأ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تب
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، بإسم حمدى السید محمد عبد الرحمن ( المصریة الیابانیة للدھانات الحدیثة )  وعنوانھ : الدواشنة ٣٦٠٤٢التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠١٢الصادر فى  ٧٢٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مركز ابو كبیر شرقیة  -تبع بنى عیاض 

 ٠٣/٠٨/٢٠٢٠أ من جددت حمایتھ لمدة خمس سنوات تبد
 

 


