
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

منطقة بيراميذز الغربية  38قطعة رقم  61، بإسم الزمردة للصناعات الغذائية  وعنوانه : قطعة رقم 81563التسجيل رقم 

 79/78/3768الصادر فى  987والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -العاشر من رمضان  -

 37/70/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

انجلترا سى اتش  -، بإسم شركة  يونيليفر بى إل سى  وعنوانه : بورت ساناليت ويرال مرسيسد 81503رقم  التسجيل

 79/70/3768الصادر فى  907والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المملكة المتحدة  - 013

 36/70/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

انجلترا سى اتش  -يونيليفر بى إل سى  وعنوانه : بورت ساناليت ويرال مرسيسد  ، بإسم شركة 81937التسجيل رقم 

 79/63/3768الصادر فى  903والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المملكة المتحدة  - 013

 36/70/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شركة مساهمة قائمة وفقا  -تس & سيرفيس كوربوريشن  ، بإسم شركة توشيبا اليفستايل برودك81357التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –شى ، كانجاوا  -كو ، كاواساكى  -هونشو ، كاواسكى  -، ايكيماى  6 - 35لقوانين اليابان  وعنوانه : 

 79/73/3763الصادر فى  983بالجريدة العدد رقم 

 67/75/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –كو ، طوكيو ، اليابان  -كونان ، ميناتو  6-9-6، بإسم سونى كمبيوتر انتر تينمنت انك  وعنوانه : 06811يل رقم التسج

 79/79/3763الصادر فى  986والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 33/75/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

تشومى ،  8شيبيورا  6-36شركة مساهمة   وعنوانه :  -اشين ، بإسم شركة كيوكسيا كوربور07989التسجيل رقم 

 79/73/3767الصادر فى  361والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –، اليابان  7738 - 673كو ، طوكيو ،  -ميناتو 

 38/75/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 50عة ) عبد الفتاح إبراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : شارع ، بإسم االلمانية اللبنانية للصنا81096التسجيل رقم 

والمشهر  –المنطقة الصناعية االولى مدينة العبور  68739بلوك  8،  3،  6والقطعة رقم  68739بلوك  8قطعة رقم 

 79/77/3763الصادر فى  988عنه بالجريدة العدد رقم 

 75/71/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية الثالثة  -أكتوبر  1، بإسم شركة ايديتا للصناعات الغذائية  وعنوانه :  مدينة 81870التسجيل رقم 

 79/73/3768الصادر فى  983والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 

 37/66/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -مصر الجديدة  -شارع الحجاز  635بإسم الشركة المصرية السويسرية للمكرونة  وعنوانه :  ،07609التسجيل رقم 

 79/63/3763الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –النزهة القاهرة 

 68/63/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -مصر الجديدة  -شارع الحجاز  635للمكرونة  وعنوانه :  ، بإسم الشركة المصرية السويسرية07601التسجيل رقم 

 79/63/3763الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –النزهة القاهرة 

 68/63/3736جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


