
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

 –كو سيول كوريا  -يانججاى دونج سيوتشو  132، بإسم هيونداى موتور كومبانى  وعنوانه : 59804التسجيل رقم 

 94/21/1922الصادر فى  415والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 13/90/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 - 29444اندرسون هيل رود ، بورشاسى نيويورك  499: ، بإسم بيبسى كو انك  وعنوانه 37548التسجيل رقم 

 94/97/1921الصادر فى  439والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الواليات المتحدة االمريكية 

 28/29/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –كو سيول كوريا  -نج سيوتشو يانججاى دو 132، بإسم هيونداى موتور كومبانى  وعنوانه : 59805التسجيل رقم 

 94/93/1921الصادر فى  414والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 19/29/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 4و القطعة رقم  7القطعة رقم  4/7، بإسم شركة الوهبة ايجيبت للصناعات الغذائية  وعنوانه : 37802التسجيل رقم 

 94/98/1925الصادر فى  447والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قة الصناعية مدينة العبور المنط 21928بلوك 

 25/22/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 4و القطعة رقم  7القطعة رقم  4/7، بإسم شركة الوهبة ايجيبت للصناعات الغذائية  وعنوانه : 37801التسجيل رقم 

 94/98/1925الصادر فى  447والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة الصناعية مدينة العبور المنطق 21928بلوك 

 25/22/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شركة محدودة المسئولية تابعة لوالية  -، بإسم ستاروود هوتيلز اند ريزورتز ورلدويد ، ال ال سى 37724التسجيل رقم 

 –، الواليات المتحدة االمريكية .  19824بيثيسدا ، ميريالند  044513فيرنوود رود ، قسم  29599نه : ميريالند  وعنوا

 94/93/1923الصادر فى  430والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 91/21/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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شركة محدودة المسئولية تابعة لوالية  -دويد ، ال ال سى ، بإسم ستاروود هوتيلز اند ريزورتز ورل37143التسجيل رقم 

 –، الواليات المتحدة االمريكية .  19824بيثيسدا ، ميريالند  044513فيرنوود رود ، قسم  29599ميريالند  وعنوانه : 

 94/95/1921الصادر فى  418والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 91/21/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

)محافظة  -، بإسم الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم ) اميسال(  وعنوانه :  قرية شكشوك 37424التسجيل رقم 

 94/92/1923الصادر فى  434والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الفيوم( 

 10/21/1919جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

بإسم يوحنا نبيل بقطر بطرس  وعنوانه : المنيا عزبة المصاص الجديدة شارع السعادة منزل رقم  ،37037التسجيل رقم 

 94/93/1925الصادر فى  442والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( 1( الدور )8)

 95/94/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 7أ  30،  7شرق أ 39الغذائية المتطورة  وعنوانه : القطع ارقام  ، بإسم شركة هاى فود للصناعات37500التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –. المنطقة الصناعية . مدينة العاشر من رمضان الشرقية   7أ 239لضمها الى القطعة 

 94/93/1923الصادر فى  430

 18/97/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37394قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 18/94/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37398قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 18/94/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37390قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 18/94/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37329قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 24/98/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37322قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 24/98/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37321قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 24/98/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37323قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 28/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37325قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 28/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37324قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 28/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 553، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 37327قم التسجيل ر

 94/21/1921الصادر فى  437والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 28/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المدينة الصناعية  -، بإسم الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة  وعنوانه : جدة 37472قم التسجيل ر

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المملكة العربية السعودية  - 12501 -جدة  8789ص . ب .  -المرحلة الرابعة  -

 94/94/1923الصادر فى  452

 17/90/1912تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات 

 

 

 

المدينة الصناعية  -، بإسم الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة  وعنوانه : جدة 37471التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المملكة العربية السعودية  - 12501 -جدة  8789ص . ب .  -المرحلة الرابعة  -

 94/94/1923الصادر فى  452

 17/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المدينة الصناعية  -، بإسم الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة  وعنوانه : جدة 37473التسجيل رقم 

جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –المملكة العربية السعودية  - 12501 -جدة  8789ص . ب .  -المرحلة الرابعة  -

 94/94/1923الصادر فى  452

 17/90/1912جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


