
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

ش  31، بإسم احمد احمد عبد المجيد وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 17263التسجيل رقم 

 76/70/2733الصادر فى  627والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –راغب باشا الظاهر خلف بترينه موبيل القاهرة 

 23/76/2727جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

، بإسم احمد احمد عبد المجيد عبد العظيم وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  17727التسجيل رقم 

الصادر فى  677والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –خلف بنزينة موبيل القاهرة  -ش راغب باشا الظاهر  31وعنوانه : 

76/70/2731 

 22/76/2727 جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من

 

 

 

، بإسم احمد احمد عبد المجيد عبد العظيم وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  17722التسجيل رقم 

الصادر فى  677والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –خلف بنزينة موبيل القاهرة  -ش راغب باشا الظاهر  31وعنوانه : 

76/70/2731 

 22/76/2727سنوات تبدأ من  جددت حمايته لمدة خمس

 

 

 

، بإسم احمد احمد عبد المجيد عبد العظيم وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  17721التسجيل رقم 

الصادر فى  677والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –خلف بنزينة موبيل القاهرة  -ش راغب باشا الظاهر  31وعنوانه : 

76/70/2731 

 22/76/2727مايته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت ح

 

 

 

ش  31، بإسم احمد احمد عبد المجيد وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 10271التسجيل رقم 

 76/71/2736الصادر فى  606والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –راغب باشا الظاهر رمسيس  

 20/76/2727وات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس سن

 

 

 

ش  31، بإسم احمد احمد عبد المجيد وشركاه )شركة جرين الين لالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 10263التسجيل رقم 

 76/71/2736الصادر فى  606والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –راغب باشا الظاهر  

 71/70/2727جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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الواليات  - 37266اندرسون هيل رود ، بورشاسى نيويورك  677، بإسم بيبسى كو انك  وعنوانه : 16172التسجيل رقم 

 76/37/2733الصادر فى  622والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المتحدة االمريكية 

 22/70/2727جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر عنه  –ش الجامع االحمر الموسكى القاهرة  23بإسم شركة مطاوع للبالستيك  وعنوانه : ، 17360التسجيل رقم 

 76/37/2732الصادر فى  617بالجريدة العدد رقم 

 27/72/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر عنه  –الموسكى القاهرة  ش الجامع االحمر 23، بإسم شركة مطاوع للبالستيك  وعنوانه : 17221التسجيل رقم 

 76/32/2732الصادر فى  617بالجريدة العدد رقم 

 27/72/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر  –الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش حنفى عواد  32، بإسم شركة بكر لالستيراد  وعنوانه : 17272التسجيل رقم 

 76/72/2731الصادر فى  610عنه بالجريدة العدد رقم 

 76/70/2723جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

والمشهر  –الجيزة  -بوالق الدكرور  -ش حنفى عواد  32، بإسم شركة بكر لالستيراد  وعنوانه : 17271التسجيل رقم 

 76/72/2731الصادر فى  610عنه بالجريدة العدد رقم 

 37/70/2723دأ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات تب

 

 


