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  العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
  

  
  ٠٠٣٤٣٤٩رقم العالمة  : 

  ٢الفــــئة : 
 ٢٠/٠٩/١٩٥٩تاريخ التسـجيل  : 

  اسم مالك العالمـة  : ش البويات والصناعات الكيمياويه ( باكين)شركه مساهمه
  مصرية شركة مساهمة  -شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية اسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١١/٠٤/٢٠١٩تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

  العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
  

  
  ٠٠٣٤٣٥٠رقم العالمة  : 

  ٢الفــــئة : 
 ٢٩/٠٩/١٩٥٩تاريخ التسـجيل  : 

  باكين )اسم مالك العالمـة  : شركة البويات والصناعات الكيماوية (
  شركة مساهمة مصرية  -شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية اسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١١/٠٤/٢٠١٩تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

  العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
  

  
  ٠٠٣٤٣٥٢رقم العالمة  : 

  ٢الفــــئة : 
 ٢٩/٠٩/١٩٥٩خ التسـجيل  : تاري

  اسم مالك العالمـة  : شركة البويات والصناعات الكيماوية ( باكين )
  شركة مساهمة مصرية  -شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية اسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١١/٠٤/٢٠١٩تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

  ات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيصالعالم
  

  
  ٠٠٣٤٤٢١رقم العالمة  : 

  ٢الفــــئة : 
 ١٧/١٢/١٩٥٩تاريخ التسـجيل  : 

  اسم مالك العالمـة  : شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) شركة مساهمة مصرية
  مة مصريةشركة مساه  -شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية اسم المصرح له   : 

  
  ٠٧/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١١/٠٤/٢٠١٩تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

  العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
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  ٠٠٤٨١٣١رقم العالمة  : 
  ٢الفــــئة : 

 ٢١/٠٥/١٩٧٥تاريخ التسـجيل  : 
  باكيناسم مالك العالمـة  : شركة البويات للصناعات الكيماوية 

  شركة مساهمة مصرية  -شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية اسم المصرح له   : 
  

  ٠٧/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 
  ١١/٠٤/٢٠١٩تاريخ التأشــــــير بالسجالت  : 

  العالمات المقدم عنها طلبات للتأشير بالترخيص
  

  
  ٠٣٠٨٨٣١رقم العالمة  : 

  ٩الفــــئة : 
 ١٥/١٢/٢٠١٥التسـجيل  : تاريخ 

  شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتجميع والتوكيالت التجاريه  -اسم مالك العالمـة  : ماجد احمد محمد وشركاه 
  فرد مصرى الجنسية -مركز الخليج  -حسام صبحى عبد الفتاح سليم اسم المصرح له   : 

  
  ٣١/٠٣/٢٠١٩طلب التصريح مقدم بتاريخ : 

  ١٠/٠٤/٢٠١٩ــــير بالسجالت  : تاريخ التأشــ
 


