جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

نشر الشطب
رقم الطلب
1126200

الفئة
01

تاريخ االيداع
0592/00/20

تاريخ ال شطب
2121/02/10

اسم مالك العالمة
كادبورى ادامز يو اس اية ال ال سى

1191166

0

0501/00/00

2121/02/15

شركة مصانع الدكتور الشبراويشي للعطور

1199206

02

0501/02/19

2121/02/00

تايشو فارما سوتيكال كومبانى ليمتد

1161550

02

0510/10/01

2121/02/20

بييركاردينال  -اس  .أ شركة مساهمة

1165109

0

0510/19/20

2121/02/20

ف الشبراويشي وشركاه -شركه تضامن

1105000

01

0550/19/16

2121/02/15

مارس انكوربورتيد شركة متحدة امريكية

1111090

5

0552/15/22

2121/02/21

المركز الهندسى للطباعة احمد فهمي المصري

1111059

01

0550/15/21

2121/02/15

شركة سيما للتصنيع الغذائي  -شمساهمه مصريه

1151165

25

0551/12/05

2121/02/10

علي يوسف عز الدين جميع وشركاه  -شركة بريما للصناعات الغذائية توصيه بسيطه

1155901

25

0556/10/20

2121/02/00

شركة صافوال لزيوت الطعام

1011910

29

0556/02/21

2121/02/15

ايهاب يوسف الياس روجادا

1012991

06

2110/19/02

2121/02/01

مارتن بروفيشينال ايه  /اس شركة محدودة دانماركية

1090290

21

2112/19/20

2121/02/09

شركة الفا مصر للتجارة ش.م.م شركة مساهمة مصرية

1090016

06

2112/11/10

2121/02/09

شركة شاربيكوللصناعات الورقية والكيماوية

1091001

5

2112/15/01

2121/02/10

هورايزون للتصنيع جوزيف لويزيس داود وشريكتة شركة توصية بسيطة

1060106

00

2110/02/01

2121/02/21

1061111

5

2111/12/00

2121/02/10

كريبا انترناشيونال اف زد كوشركة منطقة حرة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة االمارات
العربية المتحدة
االجهزه المتقدمه التجاريه

1061192

0

2111/12/00

2121/02/15

اجهزه المتقدمه التجاريه

1061199

5

2111/12/00

2121/02/10

شركة االجهزة المتقدمة التجارية شركة مساهمة مصرية

1000501

09

2119/10/06

2121/02/25

1000091

09

2119/10/02

2121/02/25

1001101

0

2119/11/06

2121/02/00

1011520

01

2119/02/16

2121/02/10

1052006

10

2116/15/21

2121/02/25

فيراسين انك  -شركة متحدة تاسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير الواليات المتحدة
االمريكية
فيراسين انك  -شركة متحدةتأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير  -الواليات المتحدة
االمريكية
احمد ناجي ابراهيم وشريكه  -المكتب الفني لالستشارات والتوكيالت التجارية -شركة
تضامن مصرية
سامى على سليمان شلبى المهندسين لتعبئة المواد الغذائية ( سمرينا  -كومتى ) فرد -
مصرى الجنسية
شركة اعمار العقارية شركة مساهمة عامة اماراتية

1052200

12

2116/15/26

2121/02/25

1052110

01

2116/01/09

2121/02/20

فيراسين انك  -شركة متحدة تأسست وقائمة طبقا لقوانين والية ديالوير -الواليات المتحدة
االمريكية
سينامون سيتى بيكرى كافى انك  -شركة كندية متحدة

1052112

09

2116/01/09

2121/02/20

سينامون سيتى بيكرى كافى انك  --شركة كندية متحدة

1052110

10

2116/01/09

2121/02/20

سينامون سيتى بيكرى كافى انك -شركة كندية متحدة

1050659

10

2116/00/15

2121/02/10

فايف ستارز (سامية محمود شريف وشركاها ) شركة توصية بسيطة

1050650

10

2116/00/15

2121/02/10

فايف ستارز (سامية محمود شريف وشركاها) شركة توصية بسيطة

1056200

09

2110/12/16

2121/02/11

الكرمة لالنتاج التعليمى والترفيهى  -شركة مساهمة مصرية

1050112

01

2110/10/11

2121/02/06

1220291

06

2115/12/15

2121/02/01

شركة نحلة كوربوريشن ليمتد  -شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين
دولة االمارات العربية المتحدة
السفير لألستيراد والتصدير ش م م  -شركة مساهمة مصرية

1261510

01

2100/02/26

2121/02/10

الشركة المصرية لالغذية ( بسكو مصر )  -شركة مساهمة مصرية

1010650

05

2106/01/02

2121/02/09

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

