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مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203ين بتاريخ قدم عنه طلب تدو

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  – , , , , 

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –لثالث ا –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ستثمارات   وعنوانه : برج ديلوكس لال –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –قم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار التسجيل ر

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 نه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى والمشهر ع –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 
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مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13دة رقم ) الوح –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02وعنوانه : برج ديلوكس لالستثمارات    –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –مد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار التسجيل رقم ، بإسم مح

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - يير إسم وعنوان الوكيل ليكون  بتغ 31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 العدد رقم  الصادر فى والمشهر عنه بالجريدة  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  - (13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ج ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : بر –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –لدسوقى ابو المكارم النشار التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم ا

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - ان الوكيل ليكون  بتغيير إسم وعنو 31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 لصادر فى والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  ا –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 جابر االسكندرية قسم سيدى  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار 

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –رين تاورز ج

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - بتغيير إسم وعنوان الوكيل ليكون   31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 

 

 

مشروع  02ديلوكس لالستثمارات   وعنوانه : برج  –لمكارم النشار التسجيل رقم ، بإسم محمد ابراهيم الدسوقى ابو ا

 قسم سيدى جابر االسكندرية  -( 13الوحدة رقم )  –الثالث  –سيدى جابر  –جرين تاورز 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –, , , ,  

 . - كون  بتغيير إسم وعنوان الوكيل لي 31/21/0203قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 
 


