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مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة سيزونز للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 56063التسجيل رقم 

 01/01/2062الصادر فى  156والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 00/05/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان  ، بإسم56110التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K1 - 0- H62قطعة  B2.المنطقة الصناعية الثانية 

 01/62/2062الصادر فى  156رقم 

 66/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان 56113التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K1 - 0- H62قطعة  B2.المنطقة الصناعية الثانية 

 01/62/2062الصادر فى  156رقم 

 66/03/2026سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس 

 

 

 

 -سوتو  2-63، بإسم شركة توشيبا اليف ستايل برودكتس & سيرفيسيس كوربوريشن  وعنوانه : 51160التسجيل رقم 

 01/00/2062الصادر فى  152والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كي يو ، طوكيو ، اليابان  -كوم ، شييودا  - 2كاندا 

 22/03/2026س سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خم

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة منلو للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51602التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة منلو للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51603التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -شركة منلو للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية  ، بإسم51606التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -: المنطقة الصناعية ، بإسم شركة منلو للصناعة  وعنوانه 51601التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66م قطعة رق -، بإسم شركة منلو للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51600التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة منلو للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51603التسجيل رقم 

 01/66/2062الصادر فى  133والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  - رمضان

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة سيزونز للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51026التسجيل رقم 

 01/05/2065الصادر فى  153الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة سيزونز للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51022التسجيل رقم 

 01/03/2062در فى الصا 131والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العاشر من  - 66قطعة رقم  -، بإسم شركة سيزونز للصناعة  وعنوانه : المنطقة الصناعية 51025التسجيل رقم 

 01/03/2062الصادر فى  131والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 50/03/2026ته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حماي
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مدينة  - 52فيال  -الحى الرابع  23، بإسم مجدى عبد الحليم محمد مصطفى  وعنوانه : مجاورة 56360التسجيل رقم 

 01/01/2065الصادر فى  125والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضان محافظة الشرقية 

 62/06/2026نوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس س

 

 

 

 –كو ، طوكيو ، اليابان  -كونان ، ميناتو  6-1-6، بإسم سونى كمبيوتر انتر تينمنت انك  وعنوانه : 20306التسجيل رقم 

 01/03/2062الصادر فى  155والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/06/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –كو ، طوكيو ، اليابان  -كونان ، ميناتو  6-1-6، بإسم سونى كمبيوتر انتر تينمنت انك  وعنوانه : 20121رقم التسجيل 

 01/03/2062الصادر فى  155والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/06/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شو  -أزا كوجوهارا تاتيوا مويا  663فاكتورى انك  وعنوانه :  ، بإسم اوتسوكا فارما سيوتيكال56206التسجيل رقم 

 01/62/2062الصادر فى  156والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شى ، توكو شيما اليابان  -ناروتو 

 06/01/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –وعنوانه : مدينة السادات )محافظة المنوفية(   ، بإسم جيلسى لصناعات البالستيك التخصصية51132التسجيل رقم 

 01/05/2065الصادر فى  153والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 61/01/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

،  6660 -ريو الدرينجين ، ال  25شركة مساهمة  وعنوانه :  -، بإسم شركة برادا اس B ايه 56301التسجيل رقم 

 01/02/2065الصادر فى  120والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –لوكسمبورج  -كسمبورج لو

 01/00/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 00600اى  -، اف  22فورمان فيالند ليمتد  وعنوانه : بوركا ال نكاتو  -، بإسم شركة برون 56652التسجيل رقم 

 01/06/2065الصادر فى  151والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –هلسينكى ، فنلندا, , , ,  

 23/00/2026جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 -شبرا  -ش ترعة االسماعيلية  25، بإسم الشركة العربية للورقيات والصناعة فريش  وعنوانه : 56126التسجيل رقم 

 01/03/2065الصادر فى  123والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 03/06/2022جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -قطور  -، بإسم شركة اسيربكس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  وعنوانه : دماط 26051التسجيل رقم 

 01/02/2063الصادر فى  060والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الغربية, , , ,  

 26/03/2022حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت 

 

 

 

المنطقة  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية  وعنوانه : برج العرب الجديدة 56666التسجيل رقم 

الصادر فى  123والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم برج العرب االسكندرية  - 52بلوك  - 6قطعة  -الرابعة 

01/03/2065 

 60/06/2022جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية  وعنوانه : برج العرب الجديدة 56661التسجيل رقم 

صادر فى ال 123والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم برج العرب االسكندرية  - 52بلوك  - 6قطعة  -الرابعة 

01/03/2065 

 60/06/2022جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


