جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديل بيانات المالك
تاريخ النشر

تاريخ التسـجيل

عنوان المالك السابق
دانديفيج  0077فيجل  -الدنمارك ,الدنمارك

عنوان المالك الجديد
هجولماجرفيج  4بي دي كيه 0077 -
فيجيل  -الدنمارك ,الدنمارك

رقم الطلب
0046659

الفئة
30

2000/07/05

00طريق القاهرة االسماعيلية الصحراوي
الكيلو01امتداد ش.جسر السويس المنطقة
الصناعية القاهرة ,مصر

القطعتين  07وجزء من القطعة 00
طريق القاهرة االسماعيلية الصحراوي
الكيلو  01امتداد جسر السويس المنطقة
الصناعية  ,مصر

0083611

18

1995/11/07

جمهورية مهليسي  ، 5502سوكاك رقم 00
جيبزى كوكالى  - 40477تركيا  ,تركيا

جمهورية مهليس  ، 5502سوكاك رقم
 ,00جبيزى  -كوكالى  -تركيا ,
تركيا

0105964

30

1998/09/07

1999/03/09

جمهورية مهليس  ، 5502سوكاك رقم
 ,00جبيزى  -كوكالى  -تركيا ,
تركيا

0105981

30

2000/03/07

2005/03/08

جمهورية مهليسي  5502سوكاك رقم 00
جيبزى كوكالى  - 40477تركيا ,تركيا

0106086

30

2000/03/07

2000/08/08

جمهورية مهليسي  ، 5502سوكاك رقم 00
جيبزى كوكالى  - 40477تركيا  ,تركيا

جمهورية مهليس  ، 5502سوكاك رقم
 ,00جبيزى  -كوكالى  -تركيا ,
تركيا

0194001

25

2008/09/07

2009/08/11

 5000سينترفيل رود ،سويت 477
ويليمنجتون نيو كاستل - 00171 ،الواليات
المتحدة االمريكية ,مصر

سي/أو جيه  .كرو جروب  ,انك 007
برودواي نيو يورك ان واي ,07772
مصر

0202190

9

2010/04/07

2010/07/29

 04شارع الفريق على عامر  -مدينة نصر -
بلوك  ,51مصر

 00شارع االمام أبو حنيفة  -قطعة 07
بلوك , 00م  07مدينة نصر  -القاهرة,
مصر

0202191

11

2009/04/07

2009/07/14

 04ش الفريق على عامر  -مدينة نصر بلوك
 ,51مصر

00شارع االمام ابو حنيفة قطعة 07
بلوك  00م  - 07 .مدينة نصر  ,مصر

0230304

30

2011/06/07

2020/01/09

جمهورية مهليس  ، 5502سوكاك رقم 000
جييزى  -كوكالى اسطنبول -40477 ،
تركيا ,مصر

جمهورية مهليس  ، 5502سوكاك رقم
 ,00جبيزى  -كوكالى  -تركيا ,مصر

0240349

30

2012/03/07

2012/07/04

برج العرب -المنطقة الصناعية الثالثة  ,مصر

 00االقبال فيكتوريا  -الرمل  -قسم

المنتزة  -االسكندرية ,مصر

0275175

35

2013/07/07

2013/11/20

عمارة د تقسيم النصر للسيارات  -شارع حافظ
رمضان  -مدينة نصر  -القاهرة  ,مصر

شقة  - 4بلوك  - 0حي السفارات -
مدينة نصر أول  -القاهرة ,مصر

0279878

30

2013/10/07

2014/01/20

077كريستال اية درايف .هيرشى بنسلفانيا
 00722الواليات المتحدة االمريكية ,
الواليات المتحدة االمريكية

 00ايست شوكوليت افينيو  ,هيرشي
بي اية  ,00722الواليات المتحدة
االمريكية

0394958

938

2020/08/07

2020/10/11

القاهرة الجديدة  40 -شارع التسعين الشمالى
 القطاع االول  -مركز المدينة  -التجمعالخامس , , , ,مصر

الوحدة  L 3 B5.6.7تريفيوم قطعة
 - 452 . 455التجمع الخامس ,مصر

0415334

30

2022/02/07

2022/04/19

عزبة سيكالم المالحه  -قسم المنتزه -
االسكندريه  , , , ,مصر

شارع عبد القادر بحري  -السكة الحديد
 قبلي  -الترعة  -خلف مصنع عطيةلالمعاء بجوار مصنع السوري
للمصريين  -اول العامرية -
االسكندريه  ,مصر

0415336

30

2021/09/07

2021/12/05

عزبة سيكالم المالحه  -قسم المنتزه -
االسكندريه  , , , ,مصر

شارع عبد القادر بحري  -السكة الحديد
 قبلي  -الترعة  -خلف مصنع عطيةلالمعاء بجوار مصنع السوري
للمصريين  -اول العامرية -
االسكندريه  ,مصر

0427457

44

2022/02/07

2022/04/13

 00ش الشيخ علي عبد الرازق  -مصر
الجديدة  -النزهة  -القاهرة  , , , ,مصر

 0شارع ابن هاشم  -النزهة  -مصر
الجديدة  -القاهرة  ,مصر

