جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر الشطب
رقم الطلب
1120000

الفئة
43

تاريخ االيداع
0712/00/01

تاريخ ال شطب
0101/01/11

فيليب موريس برودكتس ش.أ

1160602

41

0794/16/07

0101/01/09

ريفيانا فودز انك شركة متحدة

1160606

41

0794/16/07

0101/01/09

ريفيانا فودز انك ش متحده

1166621

30

0796/10/13

0101/01/04

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية

1193303

2

0770/17/09

0101/01/01

زيينيا ليمتد

1199124

41

0774/17/10

0101/01/07

الكس سناكس العقاد والورداني وشركاهم

1170703

30

0773/01/17

0101/01/09

سبارو انك

1174329

41

0773/00/12

0101/01/07

كادبورى يوكيه ليمتد

1012019

06

0771/10/00

0101/01/03

بيتزمارت انك

1000913

4

0779/10/01

0101/01/09

الشركة الدولية للتصدير واالتصاالت (بارفيكو) ِ ش م م

1040147

2

0111/13/01

0101/01/01

الشركة الصناعية للمنتجات الطبية يوسف ابراهيم الغانم وشركاة مسئولية محدودة

1049731

30

0111/00/01

0101/01/12

شوبرايت جورنس ليمتد ش.محدودة المسؤليةمولفة طبقا لقوانين جزر جورنسى

1039164

7

0110/00/41

0101/01/09

شركة رينج للتوزيع ش م م شركة مساهمة مصرية

1020301

41

0110/12/06

0101/01/12

حسن محمد يوسف العطارة الهندية

1020214

2

0110/16/14

0101/01/12

حسن محمد يوسف العطارة الهندية مصرى الجنسية فردى

1020213

40

0110/16/14

0101/01/12

حسن محمد يوسف العطارة الهندية مصرى الجنسية فردى

1029010

42

0114/14/07

0101/01/04

1010123

43

0112/10/02

0101/01/07

بارنيز كونى اند تى كوكومبانى انك  .شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين فلوريدا
بالواليات المتحدة االمريكية
شركة ادخنة النخلة ش .ن  .م شركة مساهمة مصرية

1019130

41

0112/17/09

0101/01/01

ايجيبت تريد للصناعات الغذائيه  --شركة مساهمة مصرية

1090197

41

0116/10/00

0101/01/06

محمد مصطفى على محمد خزام صاحب مؤسسة خزام لالستيراد والتصدير مصرى فرد

1096344

43

0116/13/06

0101/01/12

شركة عماشة لصناعة وتجارة الدخان ( فينيسيا سنتر )  -شركة توصية بسيطة

1071272

07

0116/19/14

0101/01/00

البان وحلوانى الكرنك  -عز الدين حسن عمر  --منشاة فردية

1009662

42

0119/16/00

0101/01/04

1447097

41

0106/19/02

0101/01/02

بهرام محمد عاصم عبد الحميد محمد صقر  -ألفا بيتا لألستيراد والتصدير  -فرد مصرى
الجنسية
مؤسسة اشرف لالستيراد والتصدير  -اشرف نبيل عبد المعبود  -فرد  -مصرى الجنسية

1430673

42

0106/01/00

0101/01/02

أشرف نبيل عبدالمعبود  -مؤسسه اشرف لالستيراد والتصدير  -فردى  -مصري
الجنسية

اسم مالك العالمة

