
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

، بإسم محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  وعنوانه 32953التسجيل رقم 

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

 77/73/5705الصادر فى  757العدد رقم 

 57/70/5757ايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حم

 

 

 

، بإسم محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  وعنوانه 35025التسجيل رقم 

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

 77/79/5705الصادر فى  733العدد رقم 

 57/70/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم محمد وعمروفاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(  وعنوانه 32950التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –ين )محافظة القاهرة( : / أبو زعبل البلد م الخانكة خارج الزمام العكرشة بملك فاروق محمد حس

 77/73/5705الصادر فى  757العدد رقم 

 50/70/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

امتداد جسر السويس  -ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  32، بإسم بافاريا مصر  وعنوانه : 37005التسجيل رقم 

 77/70/5705الصادر فى  757المشهر عنه بالجريدة العدد رقم و –قسم السالم القاهرة 

 03/75/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

امتداد جسر السويس  -ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  32، بإسم بافاريا مصر  وعنوانه : 37003التسجيل رقم 

 77/70/5705الصادر فى  757دد رقم والمشهر عنه بالجريدة الع –قسم السالم القاهرة 

 03/75/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

امتداد جسر السويس  -ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  32، بإسم بافاريا مصر  وعنوانه : 37000التسجيل رقم 

 77/70/5705الصادر فى  757والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم السالم القاهرة 

 03/75/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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امتداد جسر السويس  -ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  32، بإسم بافاريا مصر  وعنوانه : 37002التسجيل رقم 

 77/77/5705الصادر فى  730والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم السالم القاهرة 

 03/75/5757دة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لم

 

 

 

( ، 07( ، )2( ، )0( ، )3( ، )5، بإسم شركة مفضل للصناعات الغذائية  وعنوانه : قطع من )37753التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور المنطقة الصناعية ) محافظة القاهرة (  05707( بلوك 03(، )05( ، )00)

 77/73/5707ى الصادر ف 777

 70/77/5757جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


