
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

 - 77544اندرسون هيل رود ، بورشاسى نيويورك  477، بإسم بيبسى كو انك  وعنوانه : 24973التسجيل رقم 

 74/77/3777الصادر فى  433والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الواليات المتحدة االمريكية 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   71/70/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 - 77544اندرسون هيل رود ، بورشاسى نيويورك  477، بإسم بيبسى كو انك  وعنوانه : 21740التسجيل رقم 

 74/71/3773الصادر فى  427والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الواليات المتحدة االمريكية 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   71/77/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21710التسجيل رقم 

 74/72/3772الصادر فى  429والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - م وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إس 34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21719التسجيل رقم 

 74/72/3772الصادر فى  429والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737بتاريخ قدم عنه طلب تدوين 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21747التسجيل رقم 

 74/72/3772الصادر فى  429والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21527التسجيل رقم 

 74/75/3772الصادر فى  477العدد رقم  والمشهر عنه بالجريدة –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21525التسجيل رقم 

 74/75/3772الصادر فى  477والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –هرة( )محافظة القا -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21521التسجيل رقم 

 74/75/3772الصادر فى  477والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -د شارع بورسعي

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772وعنوانه :   ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (21524التسجيل رقم 

 74/75/3772الصادر فى  477والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى 21520التسجيل رقم 

 74/75/3772الصادر فى  477والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه :  ، بإسم محمد نبيل21277التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21275ل رقم التسجي

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - يل ليكون  بتغيير إسم وعنوان الوك 34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21399التسجيل رقم 

 74/77/3773الصادر فى  427والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21277التسجيل رقم 

 74/77/3773الصادر فى  427والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737عنه طلب تدوين بتاريخ قدم 
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 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21277التسجيل رقم 

 74/77/3773الصادر فى  427والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21273التسجيل رقم 

 74/77/3773الصادر فى  427ر عنه بالجريدة العدد رقم والمشه –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21272التسجيل رقم 

 74/77/3773الصادر فى  427والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21271التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772توب كوزمتيك (  وعنوانه :  ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة21274التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772لسيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم ا21270التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : ، 21277التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 



 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21277التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - سم وعنوان الوكيل ليكون  بتغيير إ 34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21273التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737بتاريخ  قدم عنه طلب تدوين

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21272التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21277التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421ة العدد رقم والمشهر عنه بالجريد –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21275التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اهرة( )محافظة الق -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

 772، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 21271التسجيل رقم 

 74/73/3773الصادر فى  421والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -يد شارع بورسع

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   34/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

الجيزة, , , ,   -زايد  بيفرلى هيلز الشيخ 90التسجيل رقم ، بإسم شريف فوزى حسن عبد القادر احمد  وعنوانه : عمارة 

 الصادر فى  027والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   37/77/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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 -بلوك / م  2ايه دبليو بى  وعنوانه : القطعة رقم  -التسجيل رقم ، بإسم شركة الدسوقى طه محمد غراب و شريكه 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –دمياط, , , ,   -دمياط الجديدة  -نطقة الصناعية االولى الم

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   30/79/3737قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


