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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

  

النقيب وشركاء  وعنوانه : منيه بنى موسف بملك / عبد المقصود  -التسجيل رقم ، بإسم نزيه عبد المقصود محمد يوسف 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –محمد يوسف النقيب مركز دمنهور البحيرة 

النقيب  -يه عبد المقصود محمد يوسف المالك   نز اسم وعنوان بتعديل  72/60/7672قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . منيه بنى موسف بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور البحيرة -وشركاء 

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

ود النقيب وشركاء  وعنوانه : منيه بنى موسف بملك / عبد المقص -التسجيل رقم ، بإسم نزيه عبد المقصود محمد يوسف 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –محمد يوسف النقيب مركز دمنهور البحيرة 

النقيب  -المالك   نزيه عبد المقصود محمد يوسف  اسم وعنوان بتعديل  72/60/7672قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . البحيرةمنيه بنى موسف بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور  -وشركاء 

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

النقيب وشركاء  وعنوانه : منيه بنى موسف بملك / عبد المقصود  -التسجيل رقم ، بإسم نزيه عبد المقصود محمد يوسف 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –محمد يوسف النقيب مركز دمنهور البحيرة 

النقيب  -المالك   نزيه عبد المقصود محمد يوسف  اسم وعنوان بتعديل  72/60/7672اريخ قدم عنه طلب تدوين بت

 . منيه بنى موسف بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور البحيرة -وشركاء 

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

شركة صن للتجميل  وعنوانه : منية بنى  -ب وشركاه التسجيل رقم ، بإسم شركة  نزيه عبد المقصود محمد يوسف النقي

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم   –موسف بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور محافظة البحيرة 

 الصادر فى 

النقيب  المالك   شركة  نزيه عبد المقصود محمد يوسف اسم وعنوان بتعديل  72/60/7672قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

منية بنى موسف بملك / عبد المقصود محمد يوسف النقيب مركز دمنهور محافظة  -شركة صن للتجميل  -وشركاه 

 . البحيرة

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 
 


