
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

 –القاهرة  -المعادى  -شارع دجلة  44، بإسم ثمار لالستيراد والتجارة والتوزيع  وعنوانه : 77433التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القاهرة  -المعادى  -شارع دجلة  44نه : ، بإسم ثمار لالستيراد والتجارة والتوزيع  وعنوا77433التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القاهرة  -المعادى  -شارع دجلة  44، بإسم ثمار لالستيراد والتجارة والتوزيع  وعنوانه : 77433التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  347رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القاهرة  -المعادى  -شارع دجلة  44، بإسم ثمار لالستيراد والتجارة والتوزيع  وعنوانه : 77437التسجيل رقم 

 73/74/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم احمد عبد الوهاب السيد شاهين ) النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير (  وعنوانه 77733يل رقم التسج

 73/77/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع وادى النيل المعادى )محافظة القاهرة(  44: 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم احمد عبد الوهاب السيد شاهين ) النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير (  وعنوانه 77733التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع وادى النيل المعادى )محافظة القاهرة(  44: 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 –مصر الجديدة القاهرة  -شارع الشهيد مصظفى حلمى  7الم عياد سليم عوده  وعنوانه : ، بإسم س77743التسجيل رقم 

 73/77/1741الصادر فى  313والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

الولى مدينة المنطقة الصناعية ا 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77174التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77171التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77177التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714به فى وقد تم شط

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77174التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431كة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة ، بإسم شر77177التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

منطقة الصناعية االولى مدينة ال 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77177التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77434التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343المشهر عنه بالجريدة العدد رقم و –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77437التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77437التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77433م التسجيل رق

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431نه : قطعة ، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوا77433التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77433التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دس من اكتوبر السا

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77733التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77437التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77434التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431ت الورقية  وعنوانه : قطعة ، بإسم شركة كارمن للمنتجا77431التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

الولى مدينة المنطقة الصناعية ا 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77437التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77777التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77434التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714به فى وقد تم شط

 

 

شارع  77، بإسم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المقصود قريطم وشركاه(  وعنوانه : 77733التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمسيس )محافظة القاهرة( 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  77سم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المقصود قريطم وشركاه(  وعنوانه : ، بإ77733التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمسيس )محافظة القاهرة( 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

شارع  77صود قريطم وشركاه(  وعنوانه : ، بإسم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المق77477التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمسيس )محافظة القاهرة( 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77777التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –س من اكتوبر الساد

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77773التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77773التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77773التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431الورقية  وعنوانه : قطعة  ، بإسم شركة كارمن للمنتجات77737التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ولى مدينة المنطقة الصناعية اال 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77734التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77731التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317دة العدد رقم والمشهر عنه بالجري –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77173التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714ه فى وقد تم شطب

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77737التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431ة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة ، بإسم شرك77173التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

نطقة الصناعية االولى مدينة الم 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77734التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77173التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343لمشهر عنه بالجريدة العدد رقم وا –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77334التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77331التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77147 التسجيل رقم

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 77/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 7السبى مصر لالستيراد والتصدير  وعنوانه : ج -، بإسم عبد الرحمن ذكاء على عبدالله صقر 77734التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع حافظ رمضان من مكرم عبيد العمار بالزا 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ناعية االولى مدينة المنطقة الص 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77337التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77334التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343ه بالجريدة العدد رقم والمشهر عن –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77337التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714د تم شطبه فى وق

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77337التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة ، 77333التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431 ، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة77333التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77333التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –وبر السادس من اكت

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77777التسجيل رقم 

 73/73/1744فى الصادر  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77144التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77141سجيل رقم الت

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431وعنوانه : قطعة   ، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية77774التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

نة المنطقة الصناعية االولى مدي 431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77771التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77777التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77774التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

مايو المنطقة الصناعية نهاية كوبرى  47، بإسم كريستال عصفور انترناشيونال  وعنوانه : ش 77737التسجيل رقم 

 73/71/1741الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –احمد عرابى المنطقة الصناعية الحرة الخاصة 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

مايو المنطقة الصناعية نهاية كوبرى  47، بإسم كريستال عصفور انترناشيونال  وعنوانه : ش 77734التسجيل رقم 

 73/71/1741الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –احمد عرابى المنطقة الصناعية الحرة الخاصة 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

مايو المنطقة الصناعية نهاية كوبرى  47انترناشيونال  وعنوانه : ش  ، بإسم كريستال عصفور77737التسجيل رقم 

 73/71/1741الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –احمد عرابى المنطقة الصناعية الحرة الخاصة 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية االولى مدينة  431قطعة  ، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه :77777التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –السادس من اكتوبر 

 44/74/1714وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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المنطقة الصناعية االولى مدينة  431، بإسم شركة كارمن للمنتجات الورقية  وعنوانه : قطعة 77777التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ن اكتوبر السادس م

 44/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ش خيرت ميدان الظوغلى الدور الخامس  41، بإسم بدر الدين لالستيراد والتصدير  وعنوانه : 77474التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –  17شقة 

 44/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ش خيرت ميدان الظوغلى الدور الخامس  41، بإسم بدر الدين لالستيراد والتصدير  وعنوانه : 77373التسجيل رقم 

 73/44/1744الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –  17شقة 

 44/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

قرية  -طريق الخارجة باريس  47بإسم شركة واحة باريس للمياة الطبيعية  وعنوانه : الكيلو  ،77717التسجيل رقم 

 73/74/1744الصادر فى  347والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الوادى الجديد  -مدينة الخارجة  -جناح 

 44/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

وشركاه ) مصنع مكرونة مكة المكرمة(  وعنوانه : شارع المصرف  ، بإسم احمد عبد الفتاح عنانى77771التسجيل رقم 

الصادر فى  313والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر  7المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة البدرشينمحافظة 

73/77/1741 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ش العروبة طريق  473فيورتيو  وعنوانه :  -يكته ، بإسم اسماعيل ابراهيم على الحداد وشر77773التسجيل رقم 

 73/47/1744الصادر فى  311والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -المطار مصر الجديدة 

 47/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

 - سول -جيو  -دونج ، يونجسان  -مينباى  -47-77، بإسم اورين كوربوريشن  وعنوانه : 77773التسجيل رقم 

 73/73/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –جمهورية كوريا 

 14/74/1714وقد تم شطبه فى 
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 -سول  -جيو  -دونج ، يونجسان  -مينباى  -47-77، بإسم اورين كوربوريشن  وعنوانه : 77773التسجيل رقم 

 73/73/1744ادر فى الص 343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –جمهورية كوريا 

 14/74/1714وقد تم شطبه فى 

 

 

ش جمال عبد الناصر  77مؤسسة إم . إن  وعنوانه : تقسيم الحلوانى  -، بإسم مدحت ميشيل عزيز 77473التسجيل رقم 

 73/77/1744الصادر فى  343والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –سيدى بشر محافظة االسكندرية  -

 14/74/1714وقد تم شطبه فى 

 


