
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

 –كو ، سول ، كوريا  -دونج ، سيوشو  -يانجيا  130، بإسم كيا موتورز كوربوريشن  وعنوانه : 40414التسجيل رقم 

 10/00/1111الصادر فى  430والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 04/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 00606 01يس ديوتشالند جى ام بى اتش  وعنوانه : بريونيجسترى افنت -، بإسم شركة سانوفى 41004التسجيل رقم 

 10/14/1100الصادر فى  041والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المانيا  -فرانكفورت ام مين 

 11/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

جنوب طريق العين  -نطقة الصناعات الملوثة وعنوانه : م  CSS، بإسم شركة السويدى لالسمنت 30440التسجيل رقم 

 10/10/1104الصادر فى  003والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السويس  -القطامية  -السخنة 

 04/14/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة الصناعية الثانية ب  046، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنوانه : قطعة 36610التسجيل رقم 

 10/01/1104الصادر فى  410والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر ) محافظة الجيزة (  0مدينة 

 10/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

يك (  وعنوانه : ، بإسم شركة محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمت30164التسجيل رقم 

 10/00/1104الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد  443

 00/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 443يك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمت30166التسجيل رقم 

 10/00/1104الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 00/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 443يك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمت30011التسجيل رقم 

 10/00/1104الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 00/10/1104جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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 443يك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمت30010التسجيل رقم 

 10/00/1104الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 00/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 443يك (  وعنوانه : ، بإسم محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمت30011التسجيل رقم 

 10/00/1104الصادر فى  006والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد 

 00/10/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

طقة الصناعية الثانية ب المن 046، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنوانه : قطعة 36610التسجيل رقم 

 10/01/1104الصادر فى  410والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر ) محافظة الجيزة (  0مدينة 

 10/14/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

فظة ش سلطان عزبة رستم ملك الشركاء محا 31، بإسم شركة مطاوع للبالستيك  وعنوانه : 30600التسجيل رقم 

 10/01/1104الصادر فى  004والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القليوبية 

 06/16/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ش سلطان عزبة رستم ملك الشركاء محافظة  31، بإسم شركة مطاوع للبالستيك  وعنوانه : 30600التسجيل رقم 

 10/01/1104الصادر فى  004دد رقم والمشهر عنه بالجريدة الع –القليوبية 

 06/16/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قسم  -شارع ابن الرشيد  04حالوة التجارية  وعنوانه :  -، بإسم شركة يس سيد احمد وشركاه 41600التسجيل رقم 

 10/14/1111الصادر فى  414والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –روض الفرج القاهرة 

 16/01/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



هاز تنمية التجارة الداخليةج  لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا 

 

شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : برج  -، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية 30460التسجيل رقم 

ريدة العدد والمشهر عنه بالج –قسم برج العرب االسكندرية  -( 31بلوك ) -(0قطعة ) -المنطقة الرابعة  -العرب الجديدة 

 10/11/1100الصادر فى  001رقم 

 10/00/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها ) اليكس (  وعنوانه : المنطقة الصناعية الرابعة 30344التسجيل رقم 

الصادر فى  001والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة محافظة االسكندري -مدينة برج العرب الجديدة  - 31بلوك  -

10/11/1100 

 10/00/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها ) اليكس (  وعنوانه : المنطقة الصناعية الرابعة 30460التسجيل رقم 

الصادر فى  000والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية  -ة مدينة برج العرب الجديد - 31بلوك  -

10/10/1100 

 10/00/1104جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة االسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها ) اليكس (  وعنوانه : المنطقة الصناعية الرابعة 30464التسجيل رقم 

الصادر فى  001والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة االسكندرية  -ينة برج العرب الجديدة مد - 31بلوك  -

10/11/1100 

 10/00/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قسم  -شارع ابن الرشيد  04حالوة التجارية  وعنوانه :  -، بإسم شركة يس سيد احمدد وشركاه 41641التسجيل رقم 

 10/14/1111الصادر فى  414والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ض الفرج القاهرة رو

 10/01/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قسم  -شارع ابن الرشيد  04حالوة التجارية  وعنوانه :  -، بإسم شركة يس سيد احمدد وشركاه 41600التسجيل رقم 

 10/14/1111الصادر فى  414عنه بالجريدة العدد رقم والمشهر  –روض الفرج القاهرة 

 10/01/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 الصناعية جريدة العالمات التجارية والنماذج جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

، بإسم شركة محمد نبيل عبد الكريم السيد الشرقاوى وشريكه ) شركة توب كوزمتيك (  وعنوانه : 30030التسجيل رقم 

 10/14/1100الصادر فى  004مشهر عنه بالجريدة العدد رقم وال –)محافظة القاهرة(  -الجمالية  -شارع بورسعيد  443

 00/01/1113جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


