جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر الشطب
رقم الطلب
6668000

الفئة
3

تاريخ االيداع
8091/86/88

تاريخ ال شطب
1616/68/61

اسم مالك العالمة
بيتشام جروب ليمتد  -شركة مساهمة

6690308

36

8099/69/60

1616/68/60

أ.زنانيرى وشركاه مصنع شيكوالته داللو -شركة توصية بسيطة

6608089

80

8090/63/10

1616/68/80

ذىتوماس كوك جروب ليمتد

6686999

10

8006/60/68

1616/68/83

فوزيه خليل

6601908

39

8009/60/18

1616/68/80

شركة الوحدانية للتجارة العامة (ذ .م  .م )

6866008

0

8000/69/60

1616/68/89

محمد احمد خليل وشركاة (اوتومان للتجارة والتصنيع)

6880009

0

8008/69/10

1616/68/83

ايه بى بى اية بى

6819899

3

8000/60/10

1616/68/18

شركة كازانوفا مصر للعطور ومستحضرات التجميل

6899669

0

1668/88/89

1616/68/10

بتروليم ناسينال بيرهاد بتروناس  :شركه محدودهباالسهم طبقا لقوانين ماليزيا

6809860

0

1663/68/18

1616/68/18

يونيليفر بى ال سى

6809088

10

1663/63/88

1616/68/89

6809006

10

1663/63/88

1616/68/89

6800600

36

1663/69/36

1616/68/18

6801006

31

1663/88/61

1616/68/18

شركة داليا لتجارة المالبس الجاهزة والتصدير  /شركة مساهمة مصرية تاسست وقائمة
طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
شركة داليا لتجارة المالبس الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين
جمهورية مصر العربية
ماستر بيفريج اندستريز بى تى اى ال تى دى  -شركة محدودة المسئولية خاضعة لقوانين
سنغافورة
الشركة المصرية لمنتجات االلبان واالغذيةش م م شركة مشاهمة مصرية

6803333

0

1663/81/61

1616/68/60

شركة كوين فارم انترناشيونال -شركة ذات مسئولية محدودة

6800631

3

1669/61/10

1616/68/68

شركة التميمة للتصنيع والتجارة الدولية مساهمة مصرية

6800918

36

1669/63/18

1616/68/61

برينجلز اس أ ار ال  ،شركة ذات مسئولية محدودة

6899990

86

1660/69/19

1616/68/11

ديبوى سينثز انك

6881609

81

1660/68/88

1616/68/18

احمد صادق احمد عارف فرد مصرى الجنسية

6883098

-10
-36
38
31
0

1660/63/83

1616/68/61

شركة الطيبات للصناعات الغذائية  -ابراهيم نبية عبد المجيد العيارى وشريكتة  --شركة
توصية بسيطة

1660/60/18

1616/68/80

السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة ش م م

6889090

0

1660/60/68

1616/68/13

مصنع االلكترونيات  -الهيئة العربية للتصنيع

6880303

93

1660/69/60

1616/68/81

شركة نخيل ( ش ذ م م ) شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

6168899

0

1669/60/80

1616/68/16

وايث ال ال سي شركة امريكية ذات مسؤلية محدودة

6889180

