
 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

فيكتوريا ايمبانكمنت ، لندن  811يونيليفر هاوس ،  38313، بإسم يونيليفر بى ال سى  وعنوانه : 38114التسجيل رقم 

 10/13/1184الصادر فى  031والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –واى ، داى ، انجلترا   3اى سى 

 11/81/1182جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 40134رقم التسجيل 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 40133التسجيل رقم 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111سنوات تبدأ من  جددت حمايته لمدة خمس

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 41103التسجيل رقم 

الصادر  020والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1185فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 41105التسجيل رقم 

لصادر ا 020والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1185فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 41102التسجيل رقم 

الصادر  020ريدة العدد رقم والمشهر عنه بالج –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1185فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 41100التسجيل رقم 

الصادر  020والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –  شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية B1الصناعية الثانية 

 10/10/1185فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 40135التسجيل رقم 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اشر من رمضان الشرقية  شارع اسوان مدينة الع B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 40132التسجيل رقم 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : قطعة 40130التسجيل رقم 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  K0  ،K1طعة ، بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : ق40131التسجيل رقم 

الصادر  050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان مدينة العاشر من رمضان الشرقية   B1الصناعية الثانية 

 10/10/1183فى 

 82/11/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( llll  llllغذائية(  وعنوانه : القطعتين رقم )، بإسم أحمد أنور مرسى وشريكيه ) الضحى للمواد ال42081التسجيل رقم 

 10/81/1184الصادر فى  031والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بمدينة العاشر من رمضان  C3بالمنطقة الصناعىة 

 10/14/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج  جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

)محافظة  -لفيوم ) اميسال(  وعنوانه :  قرية شكشوك ، بإسم الشركة المصرية لالمالح والمعادن ا42230التسجيل رقم 

 10/10/1184الصادر فى  035والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الفيوم( 

 14/13/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

)محافظة  -شكشوك  ، بإسم الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم ) اميسال(  وعنوانه :  قرية42232التسجيل رقم 

 10/10/1184الصادر فى  035والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الفيوم( 

 14/13/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر عنه  –االردن  88881عمان  853، بإسم شركة نقل اخوان  وعنوانه : ص   ب   42520التسجيل رقم 

 10/12/1184در فى الصا 031بالجريدة العدد رقم 

 12/13/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، والية ماهاراشترا ، الهند  388 145 -، بإسم شركة باجاج أوتو ليمتد  وعنوانه : أكوردى ، بيون 40210التسجيل رقم 

 10/14/1183الصادر فى  058والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 10/15/1111سنوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس 

 

 

 

ابشواى  -، بإسم الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم ) اميسال(  وعنوانه :  قرية شكشوك 42235التسجيل رقم 

 10/10/1184الصادر فى  035والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الفيوم( 

 41/15/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ابشواى  -، بإسم الشركة المصرية لالمالح والمعادن الفيوم ) اميسال(  وعنوانه :  قرية شكشوك 42233التسجيل رقم 

 10/11/1184الصادر فى  033والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الفيوم( 

 41/15/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

بإسم الشركة المصرية للمنتجات الورقية والصحية ) زينة(  وعنوانه : العاشر من رمضان ، 40108التسجيل رقم 

 050والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع اسوان )محافظة الشرقية(  K0 - 1قطعة  B 1المنطقة الصناعية الثانية 

 10/10/1183الصادر فى 

 41/10/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 40011التسجيل رقم 

 10/12/1181الصادر فى  111والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 40310التسجيل رقم 

 10/14/1183الصادر فى  058والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 41151التسجيل رقم 

 10/13/1182الصادر فى  002والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 40311التسجيل رقم 

 10/14/1183الصادر فى  058والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 41500التسجيل رقم 

 10/13/1182الصادر فى  002والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 41158التسجيل رقم 

 10/13/1182الصادر فى  002والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 14/81/1111جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة 40010التسجيل رقم 

 10/12/1181الصادر فى  111والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  02القطعة رقم  A4الصناعية 

 18/18/1114جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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