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السيدة  -شارع بورسعيد  371، بإسم شركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان  وعنوانه : 15363التسجيل رقم 

 77/77/2732الصادر فى  713والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –زينب )محافظة القاهرة( 

 25/73/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

إسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : منطقة بور سعيد الصناعية بالرسوه )محافظة بورسعيد( ، ب15525التسجيل رقم 

 77/77/2731الصادر فى  741والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 27/72/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

فيكتوريا ايمبانكمنت ، لندن  377يليفر هاوس ، يون 43424، بإسم يونيليفر بى ال سى  وعنوانه : 15643التسجيل رقم 

 77/76/2732الصادر فى  723والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –واى ، داى ، انجلترا   4اى سى 

 27/72/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز ، بإسم مفدى لمعى مساك شحاتة )الفادى للمنتجات الورقية (  15732التسجيل رقم 

الصادر فى  746والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اسيوط )محافظة أسيوط(  -القوصية بملك نادى لمعى مساك 

77/73/2731 

 73/71/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

الورقية (  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز ، بإسم مفدى لمعى مساك شحاتة )الفادى للمنتجات 15731التسجيل رقم 

الصادر فى  746والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اسيوط )محافظة أسيوط(  -القوصية بملك نادى لمعى مساك 

77/73/2731 

 73/71/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

: المنطقة الحرة الخاصة بمدينة شبرا الخيمة محافظة  ، بإسم شركة كريستال عصفور  وعنوانه15473التسجيل رقم 

 77/72/2731الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القليوبية 

 72/71/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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ش ادمون فرمون  35 ايجبشن ميديكال كير  وعنوانه : -، بإسم طارق عبد السالم ابراهيم النفاخ 15712التسجيل رقم 

الصادر فى  713والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية  -لؤلؤة الجمارك خلف مركز مبارك سيدى جابر 

77/77/2732 

 77/71/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر  –ة بالرسوة بورسعيد ، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : منطقة بورسعيد الصناعي11376التسجيل رقم 

 77/72/2734الصادر فى  767عنه بالجريدة العدد رقم 

 36/75/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


