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المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73773التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770دأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات تب

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 7377Kالتسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770ته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حماي

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73770التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73777التسجيل رقم 

الصادر  353د رقم والمشهر عنه بالجريدة العد –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73770التسجيل رقم 

الصادر  353هر عنه بالجريدة العدد رقم والمش –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73777التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ضان الشرقية  شارع اسوان مدينة العاشر من رم 27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73777التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ن مدينة العاشر من رمضان الشرقية  شارع اسوا 27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73772التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الثانية الصناعية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73775التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 وعنوانه : قطعة ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  73773التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورق73773التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 مصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة ، بإسم الشركة ال7377Kالتسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73770التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73727التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770ت تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوا

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73720التسجيل رقم 

الصادر  353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت 

 

 

 

المنطقة  K ،  3 ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 73727التسجيل رقم 

 الصادر 353والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   27الصناعية الثانية 

 73/70/7702فى 

 0K/07/7770جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73302التسجيل رقم 

الصادر فى  32Kم والمشهر عنه بالجريدة العدد رق –ملك جمال الدين حسن  -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/07/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73305التسجيل رقم 

الصادر فى  32Kيدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –ملك جمال الدين حسن  -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/07/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73530التسجيل رقم 

الصادر فى  320هر عنه بالجريدة العدد رقم والمش –ملك جمال الدين حسن  -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/75/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73303التسجيل رقم 

الصادر فى  32Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –حسن  ملك جمال الدين -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/07/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73303التسجيل رقم 

الصادر فى  32Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ك جمال الدين حسن مل -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/07/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 7330Kالتسجيل رقم 

الصادر فى  32Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ملك جمال الدين حسن  -الملغاه شارع الترعة الباسوسية 

73/07/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه :  باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 73537التسجيل رقم 

الصادر فى  320والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ملك جمال الدين حسن  -ة الباسوسية الملغاه شارع الترع

73/75/7707 

 72/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 -دبى  -جبل على  00ال بى  0773، بإسم رانى ريفريشمينتس ش م ح  وعنوانه : مكتب رقم 73KK3التسجيل رقم 

 73/73/7702الصادر فى  352والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العربية المتحدة  االمارات

 77/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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، بإسم جوراالر يابى مالزيميليرى فى كيميا ساناييى انونيم شيركيتى  وعنوانه : اتاتورك بولفرى 73507التسجيل رقم 

 73/77/7705الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كوتاهيا تركيا كى ام  5ايسكيشير بولو 

 73/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم جوراالر يابى مالزيميليرى فى كيميا ساناييى انونيم شيركيتى  وعنوانه : اتاتورك بولفرى 73507التسجيل رقم 

 73/77/7705الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اهيا تركيا كى ام كوت 5ايسكيشير بولو 

 73/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

هانى نجاتى عبد الكريم بولس  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم الناجى لينك لالدوات الكتابية 73335التسجيل رقم 

 325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( العاشر من رمضان محافظة الشرقية  07 - 7 - 0 القطع ارقام )  27الثانية 

 73/70/7707الصادر فى 

 70/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

الصناعية هانى نجاتى عبد الكريم بولس  وعنوانه : المنطقة  -، بإسم الناجى لينك لالدوات الكتابية 73332التسجيل رقم 

 325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( العاشر من رمضان محافظة الشرقية  07 - 7 - 0 القطع ارقام )  27الثانية 

 73/70/7707الصادر فى 

 70/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

القناطر الخيرية  -ئية  وعنوانه :  باسوس فلكس للصناعات الكهربا -، بإسم جمال الدين حسن محمد 737K2التسجيل رقم 

الصادر فى  335والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ابو المنجا ملك جمال الدين حسن  -شارع الترعة الباسوسية الملغاه 

73/75/7705 

 73/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العبور  07،  07بلوك  05عات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم ، بإسم شركة عبور الند للصنا73007التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 00/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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مدينة العبور  07،  07بلوك  05، بإسم شركة عبور الند للصناعات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم 73000التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 00/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العبور  07،  07بلوك  05، بإسم شركة عبور الند للصناعات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم 73007التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325ه بالجريدة العدد رقم والمشهر عن –

 75/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العبور  07،  07بلوك  05، بإسم شركة عبور الند للصناعات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم 73007التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 75/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

مدينة العبور  07،  07بلوك  05، بإسم شركة عبور الند للصناعات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم 73002التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 75/77/7777أ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبد

 

 

 

مدينة العبور  07،  07بلوك  05، بإسم شركة عبور الند للصناعات الغذائية  وعنوانه : القطعة رقم 73005التسجيل رقم 

 73/70/7707الصادر فى  325والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 75/77/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ) ماكرو كابيتال (شركة مساهمة مصرية  20377التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20370التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777ت تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوا



7 7 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20377التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777دت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جد

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20377التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20372التسجيل رقم 

 K27بالجريدة العدد رقم والمشهر عنه  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى  الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20375التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –, , , ,  القاهرة-النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7703جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20373التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -راتون مساكن شي -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مصرية  20373التسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -ملتقى العربى حى ال K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

رية  ، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية  ) ماكرو كابيتال ( شركة مساهمة مص2037Kالتسجيل رقم 

 K27والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة, , , ,  -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  K7وعنوانه : 

 73/00/7770الصادر فى 

 77/72/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بلوك 5وعنوانه : القطعة رقم )  فرست لمستحضرات التجميل -، بإسم طارق سمير على مصطفى 27202التسجيل رقم 

الصادر فى  33Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -مدينة العبور -المنطقة الشمالية  -(  07،  00)

73/73/7703 

 72/73/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بلوك 5التجميل  وعنوانه : القطعة رقم ) فرست لمستحضرات -، بإسم طارق سمير على مصطفى 27205التسجيل رقم 

الصادر فى  33Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -مدينة العبور -المنطقة الشمالية  -(  07،  00)

73/73/7703 

 72/73/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بلوك 5مستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم )فرست ل -، بإسم طارق سمير على مصطفى 27203التسجيل رقم 

الصادر فى  33Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -مدينة العبور -المنطقة الشمالية  -(  07،  00)

73/73/7703 

 72/73/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بلوك 5فرست لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم ) -، بإسم طارق سمير على مصطفى 27203التسجيل رقم 

الصادر فى  33Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -مدينة العبور  -المنطقة الشمالية  -(  07،  00)

73/73/7703 

 0K/73/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 –)محافظة الشرقية(  -صافوال مصر  وعنوانه : العاشر من رمضان  -العالمية ، بإسم شركة عافية 737K0التسجيل رقم 

 73/07/7702الصادر فى  35Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/07/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –)محافظة الشرقية(  -رمضان صافوال مصر  وعنوانه : العاشر من  -، بإسم شركة عافية العالمية 73707التسجيل رقم 

 73/07/7702الصادر فى  35Kوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/07/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : برج  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية 73K05التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –قسم برج العرب االسكندرية  -( 77بلوك ) -(0قطعة ) -قة الرابعة المنط -العرب الجديدة 

 73/75/7702الصادر فى  357رقم 

 7K/70/770Kجددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

وعنوانه : برج شركة مساهمة مصرية   -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية 73K03التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –قسم برج العرب االسكندرية, , , ,   -( 77بلوك ) -(0قطعة ) -المنطقة الرابعة  -العرب الجديدة 

 73/75/7702الصادر فى  357العدد رقم 

 7K/70/7777جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


