
 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 

ش  6، بإسم جراند الكترونيك للصناعة والتجارة لصحابها عادل ناجى سالم شلبى  وعنوانه : 34563التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -مدينة السالم  -التجاريين  -حمدى طه 

 70/70/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34635التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0إسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )، ب34507التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0ر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )، بإسم شركة القاهرة لمجاز34597التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0طعة رقم )، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : ق34634التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

جازر بمدينة العاشر من ( بمنطقة الم0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34639التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34590التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34599التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937شهر عنه بالجريدة العدد رقم والم –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34594التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34630التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34500التسجيل رقم 

 79/76/3703الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730دة خمس سنوات تبدأ من جددت حمايته لم

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34595التسجيل رقم 

 79/76/3703الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34637التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 



 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34596ل رقم التسجي

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم ) ، بإسم شركة34667التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0ن  وعنوانه : قطعة رقم )، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواج34660التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0)، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم 34663التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 33/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

ينة العاشر من ( بمنطقة المجازر بمد0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34663التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34503التسجيل رقم 

 79/76/3703الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شرقية . رمضان ال

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34666التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937بالجريدة العدد رقم والمشهر عنه  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34665التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34664التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34669التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730نوات تبدأ من جددت حمايته لمدة خمس س

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34660التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34667التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34657التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم ) ، بإسم شركة القاهرة34650التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0نه : قطعة رقم )، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوا34653التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

قة المجازر بمدينة العاشر من ( بمنط0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34653التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شر من ( بمنطقة المجازر بمدينة العا0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34656التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34655التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34654التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937العدد رقم  والمشهر عنه بالجريدة –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34659التسجيل رقم 

 79/73/3703فى الصادر  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 
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( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34650التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730يته لمدة خمس سنوات تبدأ من جددت حما

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34593التسجيل رقم 

 79/76/3703الصادر فى  967والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730أ من جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبد

 

 

 

( بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من 0، بإسم شركة القاهرة لمجازر الدواجن  وعنوانه : قطعة رقم )34657التسجيل رقم 

 79/73/3703الصادر فى  937والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمضان الشرقية . 

 37/00/3730جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 

 

شركة مساهمة مصرية   -، بإسم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية) ماكرو كابيتال ( 30406التسجيل رقم 

الصادر  943والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة -النزهة  -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى  03وعنوانه : 

 79/73/3705فى 

 07/75/3709جددت حمايته لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 

 


