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فوجهيرا ) بافيا (  85178 381، بإسم سيفاريللى اس ، بى ، ايه  وعنوانه : سترادا أوريولو ، 66663التسجيل رقم 

 15/10/8138الصادر فى  566والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ايطاليا 

 80/17/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شو  -أزا كوجوهارا تاتيوا مويا  337فارما سيوتيكال فاكتورى انك  وعنوانه :  ، بإسم اوتسوكا66361التسجيل رقم 

 15/10/8138الصادر فى  566والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شى ، توكو شيما اليابان  -ناروتو 

 10/16/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

منتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان ، بإسم الشركة المصرية لل65838التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136الصادر فى  575رقم 

 88/15/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 65836التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136الصادر فى  575رقم 

 88/15/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 65836التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136الصادر فى  575رقم 

 88/15/8183لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته 

 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 65837التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136فى  الصادر 575رقم 

 88/15/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 65836التسجيل رقم 

لجريدة العدد والمشهر عنه با –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136الصادر فى  575رقم 

 88/15/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 65835التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –ة الشرقية( شارع اسوان )محافظ K5 - 8- H38قطعة  B8.المنطقة الصناعية الثانية 

 15/10/8136الصادر فى  575رقم 

 88/15/8183جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اجا دقهلية ملك ابراهيم السباعى على  -ستار  وعنوانه : البيلوق  -، بإسم هشام مصطفى المرسى 66717التسجيل رقم 

 15/16/8136الصادر فى  561العدد رقم  والمشهر عنه بالجريدة –الشناوى 

 38/13/8188جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اجا دقهلية ملك ابراهيم السباعى على  -ستار  وعنوانه : البيلوق  -، بإسم هشام مصطفى المرسى 66716التسجيل رقم 

 15/16/8136الصادر فى  561والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشناوى 

 38/13/8188جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اجا دقهلية ملك ابراهيم السباعى على  -ستار  وعنوانه : البيلوق  -، بإسم هشام مصطفى المرسى 66715التسجيل رقم 

 15/16/8136الصادر فى  561والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشناوى 

 38/13/8188أ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبد

 

 

 

اجا دقهلية ملك ابراهيم السباعى على  -ستار  وعنوانه : البيلوق  -، بإسم هشام مصطفى المرسى 66718التسجيل رقم 

 15/16/8136الصادر فى  561والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشناوى 

 38/13/8188جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


