
ز تنمية التجارة الداخليةجها  جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية 

 

 

عمر عبد العزيز عطيه بركة  وعنوانه :  -، بإسم المتجر العربى لصاحبها عبد العزيز عطيه بركة 42414التسجيل رقم 

الصادر  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -سنتر الياسمين  -سوق الحى الثانى  -م . العبور الحى الثانى 

 78/71/1723فى 

 71/74/1712وات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سن

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38124التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712ت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جدد

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38120التسجيل رقم 

در الصا 858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38117التسجيل رقم 

الصادر  858ة العدد رقم والمشهر عنه بالجريد –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38112التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38111التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –من رمضان الشرقية   شارع اسوان مدينة العاشر B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38113التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية  شار B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 73/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة محمد وعمروفاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  30247التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –: أبو زعبل البلد م الخانكة خارج الزمام العكرشة بملك فاروق محمد حسين )محافظة القاهرة( وعنوانه 

 78/72/1724الصادر فى  808بالجريدة العدد رقم 

 25/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( ، 27( ، )5( ، )4( ، )3( ، )1: قطع من )، بإسم شركة مفضل للصناعات الغذائية  وعنوانه 34330التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور المنطقة الصناعية ) محافظة القاهرة (  21728( بلوك 23(، )21( ، )22)

 78/72/1725الصادر فى  862

 11/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

الزهار جروب النتاج الجالش والمعجنات  وعنوانه  -مختار أبوغنيمة وشركاه ، بإسم شركة فتحى 36407التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضان محافظة الشرقية  C4بالمنطقة الصناعية  57،  40: القطع ارقام 

 78/71/1723الصادر فى  834

 14/74/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

الزهار جروب النتاج الجالش والمعجنات  وعنوانه  -، بإسم شركة فتحى مختار أبوغنيمة وشركاه 36402سجيل رقم الت

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العاشر من رمضان محافظة الشرقية  C4بالمنطقة الصناعية  57،  40: القطع ارقام 

 78/71/1723الصادر فى  834

 14/74/1712ات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنو

 

 

 

 –كو ، طوكيو ، اليابان  -كونان ، ميناتو  2-8-2، بإسم سونى كمبيوتر انتر تينمنت انك  وعنوانه : 47814التسجيل رقم 

 78/73/1723الصادر فى  830والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 24/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36474م التسجيل رق

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14حلى مصر  وعنوانه : ، بإسم شركة 36475التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36476التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -الثانى  المحور الخدمى 10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36478التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -لصناعية االولى المنطقة ا -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36474التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36470التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6ينة مد

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36427التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –زة الجي -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 



التجارة الداخلية جهاز تنمية  جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36422التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834لجريدة العدد رقم والمشهر عنه با –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36421التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36423التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36424التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712ة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لمد

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36425التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712 جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36426التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36428لتسجيل رقم ا

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14إسم شركة حلى مصر  وعنوانه : ، ب36424التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14عنوانه : ، بإسم شركة حلى مصر  و36420التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -ور الخدمى الثانى المح 10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36417التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36412التسجيل رقم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36411التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -المنطقة الصناعية االولى  -المحور الخدمى الثانى  10/14، بإسم شركة حلى مصر  وعنوانه : 36413التسجيل رقم 

 78/71/1723الصادر فى  834والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة  -اكتوبر  6مدينة 

 37/27/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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اكتوبر  6 -أ  143، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة (  وعنوانه : قطعة 36844التسجيل رقم 

 78/73/1724الصادر فى  852المشهر عنه بالجريدة العدد رقم و –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 12/22/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38114التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ن رمضان الشرقية  شارع اسوان مدينة العاشر م B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 14/22/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38115التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية  شارع  B1الصناعية الثانية 

 78/70/1724فى 

 14/22/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K8  ،K4، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 38116التسجيل رقم 

الصادر  858والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1عية الثانية الصنا

 78/70/1724فى 

 14/22/1712جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

لتجارية (  ، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت ا36047التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية )محافظة القاهرة(  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  43وعنوانه : 

 78/70/1724الصادر فى  858العدد رقم 

 71/78/1711جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 443الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه :  ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد38738التسجيل رقم 

 78/74/1724الصادر فى  851والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 26/21/1711جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 443الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه :  ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد38734التسجيل رقم 

 78/74/1724الصادر فى  851والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 26/21/1711جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 443الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه :  ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد38730التسجيل رقم 

 78/74/1724الصادر فى  851والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 26/21/1711جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


