
  جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0000000رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 00/00/0400تاريخ التسـجيل  : 

 اسم مالك العالمـة  : االيد دوميك سبريتس اند واين ليمتد
 شيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلندااسم المصرح له   : 

 
 تاريخ : طلب التصريح مقدم ب

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0006000رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 00/00/0400تاريخ التسـجيل  : 

 ين المملكة المتحدةاسم مالك العالمـة  :  آاليد دوميك سبريتس آند واين ليمتد شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقوان
 شيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلندااسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0006000رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 00/00/0440يل  : تاريخ التسـج

 اسم مالك العالمـة  : االيد دوميك سبريتس اند واين ليمتد شركة بريطانية محدودة
 شيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلندااسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 06/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 لبات للتأشير بالترخيصالعالمات المقدم عنها ط
 

 

 0000000رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 03/00/0006تاريخ التسـجيل  : 

 اسم مالك العالمـة  : االيد دوميكوسبريتس اند واين ليمتد ش محدوده المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين انجلترا
 لنداشيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتاسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 06/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
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 0003030رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 04/00/0004تاريخ التسـجيل  : 

 دة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين انجلترااسم مالك العالمـة  : آاليد دوميكوسبريتس آند واين ليمتد ، شركة محدو
 شيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلندااسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0000303رقم العالمة  : 
 03ـئة : الفـــ

 00/00/0000تاريخ التسـجيل  : 

 شركة ذات مسئولية محدودة -اسم مالك العالمـة  : شركة الشبراوى 
 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة الشبراوي األصلي لألغذية والمشروبات وادارة المطاعم والكافتيريات اسم المصرح له   : 

 
 06/00/0004طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 04/00/0004لتأشــــــير بالسجالت  : تاريخ ا

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0000000رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 00/00/0000تاريخ التسـجيل  : 

 شركة انجليزية محدودة -اسم مالك العالمـة  : االيد دوميك سبيريتس اند واين ليمتد 
 زرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلنداشيفاز برااسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0000040رقم العالمة  : 
 33الفــــئة : 

 00/00/0000تاريخ التسـجيل  : 

 شركة انجليزية محدودة -ميك سبيريتس آند واين ليمتد اسم مالك العالمـة  : االيد دو
 شيفاز برازرز ليمتد . شركة محدودة منشأة فى اسكتلندااسم المصرح له   : 

 
 طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0006000رقم العالمة  : 
 04الفــــئة : 

 00/06/0000تاريخ التسـجيل  : 

 شركة نظمت بموجب قوانين الجزر العذراء-اسم مالك العالمـة  : كاندووارلد وايد ليمتد 
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 ذات مسئولية محدودة -بايارا ايجبت ليمتد )بايارا إيجبت(اسم المصرح له   : 
 

 04/00/0006طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
 00/00/0004ير بالسجالت  : تاريخ التأشــــــ

 العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
 

 

 0006000رقم العالمة  : 
 30الفــــئة : 

 03/06/0000تاريخ التسـجيل  : 

 شركة نظمت بموجب قوانين الجزر العذراء -اسم مالك العالمـة  : كاندووارلد وايد ليمتد 
 ذات مسئولية محدودة -تد )بايارا إيجبت(بايارا ايجبت ليماسم المصرح له   : 

 
 04/00/0006طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

 00/00/0004تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 
 


