جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر الشطب
رقم الطلب
3300300

الفئة
03

تاريخ االيداع
3500/30/30

تاريخ ال شطب
0303/33/33

فيليب موريس برودكنس س ا

3300005

0

3500/30/33

0303/33/30

شركه مصانع الدكنور الشبراويشى للعطور ومستحضرات التجميل  /توصيه بسيطه

3300000

00

3500/30/30

0303/33/33

حسين بكري قزاز وشركاة ش.تضامن

3300053

30

3500/30/30

0303/33/33

حسين بكري قزاز وشركاة ش.تضامن

3303333

03

3500/33/30

0303/33/30

حسين بكري قزاز وشركاه  /شركة تضامن

3303330

03

3500/33/30

0303/33/30

حسين بكري قزاز وشركاه  /شركة تضامن

3303330

05

3500/33/30

0303/33/30

حسين بكري قزاز وشركاه ش.تضامن

3353000

30

3553/33/30

0303/33/03

اعتدال فهمى اندراوس  -فردى

3353330

0

3550/33/30

0303/33/33

جاكيس لاللكترونيات شركة ذات مسئولية محدودة

3330300

03

3550/30/03

0303/33/33

ارما للصناعات الغذائيه شركة مساهمة مصرية

3330000

05

3550/30/00

0303/33/33

ديزنى انتريرايز انك  -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير

3330300

05

3550/30/33

0303/33/03

شركة نيوزيالند ميلك براندز ليمتد شركة محدودة المسئولية مؤلفة طبقا لقوانين نيوزيالند

3330000

03

0333/30/00

0303/33/35

3335300

03

0330/30/30

0303/33/30

3335300

03

0330/30/30

0303/33/30

3303303

00

0330/35/30

0303/33/30

3300035

5

0333/30/30

0303/33/30

كادبرى آدامز يواس ايه ال ال سى  --شركه مساهمه مؤلفة وقائمةوفقالقوانين والية
ديالوير
الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع لالعالف والمواد الغذائية محمد شعبان وخالد شعبان /
شركة تضامن
الشركة المتحدة للتجالرة والتوزيع لالعالف والمواد الغذائية محمد شعبان وخالد شعبان /
شركة تضامن
اشرف صبحى محمود محمد  -بوسايدون للخدمات البحرية واالستيراد  -مصرى الجنسية
فرد
تامر عادل عبد العزيز محمد سلطان وشركاهم  -سلطانا  -شركة توصية بسيطة

3303033

0

0330/33/33

0303/33/33

3303000

05

0330/30/33

0303/33/33

شركة قها للصناعات الكيماوية الحربية والمدنية مصنع  00الحربى سابقا  -شركة
مساهمة مصرية
شركة بورسعيد للتصنيع الغذائى (ريادة ) ش م م شركة مساهمة مصرية

3300500

03

0330/33/33

0303/33/30

شركة تراست ستايل للموبيليا والصناعة ش م م  ---شركة مساهمة مصرية

3300303

30

0330/30/00

0303/33/03

نون للخدمات االعالنية عبد الاله عبده عبد الاله  -فردى

3350033

30

0330/35/00

0303/33/33

جوزيان رؤوف حكيم الياس  -فرد

3350003

30

0330/33/30

0303/33/33

3353300

03

0330/33/03

0303/33/30

أم سى جى ماكان كابيتال جروب اس ايه شركة مساهمة سويسرية مؤلفة وقائمة طبقا
لقوانين سويسرا
شركة الهنا للصناعات الخشبية ش م م  -شركة مساهمة مصرية

3350533

00

0330/30/30

0303/33/00

سرايا هولدينجز ليمتد -شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

3350530

00

0330/30/30

0303/33/00

سرايا هولدينجز ليمتد  -شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

3350530

00

0330/30/30

0303/33/00

سرايا هولدينجز ليميتد  -شركة اماراتية ذات مسئولية محدودة

اسم مالك العالمة

3350535

00

0330/30/30

0303/33/00

سرايا هولدينجز ليمتد-ش امارتية ذات مسئولية محدودة

3355303

30

0330/33/30

0303/33/33

تيما هولدينج انونيم سيركيتى

3030333

30

0330/35/03

0303/33/35

شركة ريسيرش ان موشن ليمتد  -شركة كندية

3030330

03

0330/35/03

0303/33/35

شركة ريسيرش ان موشن ليمتد شركة كندية

