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 60633افينيو اى برادينتون ، فلوريدا  1601331، بإسم تروبيكانا برودكتس انك  وعنوانه :  63563التسجيل رقم 

 39/36/6316الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)الواليات المتحدة االمريكية( 

 35/37/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 60633افينيو اى برادينتون ، فلوريدا  161331، بإسم تروبيكانا برودكتس انك  وعنوانه : 69706التسجيل رقم 

 39/30/6316الصادر فى  903والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)الواليات المتحدة االمريكية(, , , ,  

 13/37/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 60633افينيو اى برادينتون ، فلوريدا  161331سم تروبيكانا برودكتس انك  وعنوانه : ، بإ69700التسجيل رقم 

 39/30/6316الصادر فى  903والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)الواليات المتحدة االمريكية(, , , ,  

 13/37/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

حمد وعمروفاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  ، بإسم شركة م65765التسجيل رقم 

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

 39/36/6316الصادر فى  969بالجريدة العدد رقم 

 67/16/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم شركة محمد وعمروفاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  65763التسجيل رقم 

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

 39/36/6316الصادر فى  969بالجريدة العدد رقم 

 67/16/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

-13قسم  13/13جاالن هالبا  3، بإسم شركة ووترتك اس دى ان بى اتش دى  وعنوانه : لوت 63356التسجيل رقم 

 39/30/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شاه االم سالنجور   03633

 63/16/6363ة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لمد
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كاسناتى كون  66393 13، بإسم شركة بيكديراس . ار . ال  وعنوانه : فيا سالدارينى كاتيللى 63035التسجيل رقم 

 39/33/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بيرناتى ) كو ( ايطاليا 

 63/16/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

كاسناتى كون  66393 13، بإسم شركة بيكدير اس . ار . ال  وعنوانه : فيا سالدارينى كاتيللى 63033التسجيل رقم 

 39/33/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بيرناتى ) كو ( ايطاليا 

 63/16/6363جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ديفوريست افينو ، ايست هانوفر ،  133، بإسم انتركونتينتال جريت براندس ال ال سى  وعنوانه : 63397جيل رقم التس

 39/35/6316الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –، الواليات المتحدة االمريكية  9763ان جى ، 

 11/31/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 –كو سيول كوريا  -يانجاى دونج سيوتشو  661، بإسم هيونداى موتور كومبانى  وعنوانه : 03379سجيل رقم الت

 39/16/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 39/36/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

كة الفايز الستيراد وتوريد االدوات الكهربائية (  وعنوانه ، بإسم سمير فايز جبرائيل وشريكه ) شر63031التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –شارع حسين ابو الفضل متفرع من شارع خاتم المرسلين العمرانية الغربية)محافظة الجيزة(  0: 

 39/36/6316الصادر فى  967بالجريدة العدد رقم 

 63/36/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

كو ، سيول جمهوريا  -دونج ، سيوشو  -بانججى  661، بإسم هيونداى موتور كومبانى  وعنوانه : 03373يل رقم التسج

 39/16/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كوريا 

 60/36/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

 35المنطقة الصناعية الثالثة القطعة  -نه : مدينة السادس من اكتوبر ، بإسم هارفست فودز  وعنوا63031التسجيل رقم 

 39/16/6316الصادر فى  963والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 63/33/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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وكيالت التجارية (  ، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير والت63650التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية )محافظة القاهرة (  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  06وعنوانه : 

 39/16/6316الصادر فى  963العدد رقم 

 39/37/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ب شارع نشاطى قسم روض  6اوالد محمد عباس  وعنوانه :  -خان ، بإسم المصنع العربى للد01107التسجيل رقم 

 39/37/6310الصادر فى  959والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة القاهرة  -الفرج 

 33/37/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ش شبرا ابراج مصر للتأمين  03وانه : اوالد محمد عباس  وعن -، بإسم المصنع العربى للدخان 01153التسجيل رقم 

 39/37/6310الصادر فى  959والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  6الدور االول فوق االرضى شقة رقم 

 19/13/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

اكتوبر  3 -أ  606وعنوانه : قطعة ، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة (  63030التسجيل رقم 

 39/36/6316الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 16/11/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  -ه : برج العرب الجديدة ، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النباتية  وعنوان63537التسجيل رقم 

الصادر فى  903والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم برج العرب االسكندرية  - 66بلوك  - 1قطعة  -الرابعة 

39/30/6316 

 10/16/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

المنطقة  -اتية  وعنوانه : برج العرب الجديدة ، بإسم شركة االسكندرية الستخالص الزيوت النب63513التسجيل رقم 

الصادر فى  903والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم برج العرب االسكندرية  - 66بلوك  - 1قطعة  -الرابعة 

39/30/6316 

 10/16/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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لعالمية امتحدة لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية  ا -، بإسم مجدى نصيف خليل جورجى 67557التسجيل رقم 

 –بلوك ب بملك / عزه احمد محمد هالل مدينة المنيا  63،  19وعنوانه : المنطقة الصناعية المنيا الجديدة قطعة رقم 

 الصادر فى  336والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 15/16/6361جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


