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، بإسم شركة االخوة لصناعة االحذية ) محمد عبده يوسف وشركاه(  وعنوانه : العجمى الدراسية 34483التسجيل رقم 

 07/04/2009الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قبلى خلف بامبو البدر االسكندرية 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

االخوة لصناعة االحذية ) محمد عبده يوسف وشركاه(  وعنوانه : العجمى الدراسية ، بإسم شركة 34484التسجيل رقم 

 07/04/2009الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قبلى خلف بامبو البدر االسكندرية 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34: القطع ارقام  ، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه34891التسجيل رقم 

الصادر فى  705والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

07/05/2010 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34234التسجيل رقم 

 07/04/2009الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34235التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6ة اكتوبر)محافظة الصناعية السادسة بمدين

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34236التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –توبر( أك 6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر )محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34237التسجيل رقم 

الصادر فى  692الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34238التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر )محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34239التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر )محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34240التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34241التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر )محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام 34242رقم  التسجيل

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34لمستحضرات التجميل ش.م.م  وعنوانه : القطع ارقام  ، بإسم ايفا34243التسجيل رقم 

الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر )محافظة 

07/04/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة  40،  36،  34.م.م  وعنوانه : القطع ارقام ، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل ش34244التسجيل رقم 

 07/04/2009الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  6الصناعية السادسة بمدينة اكتوبر)مدينة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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لمحاسن الشاذلى العجوزة بجوار فندق زايد ميدان ابو ا 7، بإسم مها عبدهللا محمد جوهر  وعنوانه : 37118التسجيل رقم 

 07/06/2010الصادر فى  706والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

ميدان ابو المحاسن الشاذلى العجوزة بجوار فندق زايد  7، بإسم مها عبدهللا محمد جوهر  وعنوانه : 37117التسجيل رقم 

 07/06/2010الصادر فى  706يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

 6ب المنطقة الصناعية الثانية مدينة  149، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية  وعنوانه : 35631التسجيل رقم 

 07/06/2011الصادر فى  718والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر 

 23/12/2018 وقد تم شطبه فى

 

 

، بإسم ماجد احمد محمد وشركاه )شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية (  34224التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –) محافظة القاهرة ( -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  43وعنوانه : 

 07/03/2009الصادر فى  691العدد رقم 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

المعادى )محافظة  -شارع تونس من شارع الجزائر  9، بإسم انتونى اهيونج رودريجز  وعنوانه : 34276التسجيل رقم 

 07/05/2009الصادر فى  693والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة( 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

 –المعادى  -شارع تونس من شارع الجزائر  9، بإسم انتونى اهيونج رودريجز  وعنوانه : 34380التسجيل رقم 

 07/07/2009الصادر فى  695والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

 –يدة القاهرة ش الحجاز بالنزهة مصر الجد 237، بإسم النوران للتجارة المتعددة  وعنوانه : 34682التسجيل رقم 

 07/08/2009الصادر فى  696والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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 –ش الحجاز بالنزهة مصر الجديدة القاهرة  237، بإسم النوران للتجارة المتعددة  وعنوانه : 34683التسجيل رقم 

 07/08/2009الصادر فى  696والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  12، بإسم شركة اليكترونيك هاوس ) محمد لطفى المعصراوى وشريكه (  وعنوانه : 34430التسجيل رقم 

الصادر فى  693والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –يوسف الجندى باب اللوق قسم عابدين )محافظة القاهرة( 

07/05/2009 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

كو ، طوكيو  -مينامى اوياما ، ميناتو  2-6-21أنك  وعنوانه :  -، بإسم سونى كومبيوتر انتراتيمنت 35856التسجيل رقم 

 07/08/2010الصادر فى  708والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  0062-107

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174فوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : ، بإسم ص35316التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174وعنوانه : ، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  35317التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35318التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بدين القاهرة قسم عا

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35319التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711قم والمشهر عنه بالجريدة العدد ر –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35321التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35322التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174ت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : ، بإسم صفو35325التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174نوانه : ، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وع35320التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35323التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ين القاهرة قسم عابد

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35324التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35328التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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شارع التحرير باب اللوق  174، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : 35329التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنوانه : ، بإسم صفوت 35326التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق  174انه : ، بإسم صفوت ابراهيم سيد ) شركة كينج لالكترونيات (  وعنو35327التسجيل رقم 

 07/11/2010الصادر فى  711والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  -ميدان سرور  -، بإسم عبد المنعم محمد قتيلو ) )قتيلو لمنتجات االلبان(  وعنوانه : دمياط 34528التسجيل رقم 

 698والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دمياط تقسيم العدوى قسم اول  -لحمامصى متفرع من شارع التحرير مختارا

 07/10/2009الصادر فى 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

( المنطقة الصناعية 2، بإسم يونيفرسال لالجهزة المنزلية والكهربائية  وعنوانه : القطعة رقم )36665التسجيل رقم 

 07/04/2012الصادر فى  728والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر الجيزة   6ثانية ال

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

( المنطقة الصناعية 2، بإسم يونيفرسال لالجهزة المنزلية والكهربائية  وعنوانه : القطعة رقم )34356التسجيل رقم 

 07/07/2009الصادر فى  695لمشهر عنه بالجريدة العدد رقم وا –أكتوبر(  6اكتوبر)محافظة  6الثانية 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

الشارقة أ.ع.م.  8548ب  -ص  10-4، بإسم نبيل لصناعة العطور  وعنوانه : قطعة ارض دى 35366التسجيل رقم 

 07/02/2011الصادر فى  714والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دولة االمارات العربية 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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الشارقة أ.ع.م.  8548ب  -ص  10-4، بإسم نبيل لصناعة العطور  وعنوانه : قطعة ارض دى 34473التسجيل رقم 

 07/07/2009الصادر فى  695والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دولة االمارات العربية 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174كينج لالكترونيات  وعنوانه :  -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36317 التسجيل رقم

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174وعنوانه : كينج لالكترونيات   -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36318التسجيل رقم 

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174كينج لالكترونيات  وعنوانه :  -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36319التسجيل رقم 

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قاهرة عابدين ال

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174كينج لالكترونيات  وعنوانه :  -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36320التسجيل رقم 

 07/09/2011فى الصادر  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174كينج لالكترونيات  وعنوانه :  -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36321التسجيل رقم 

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع التحرير باب اللوق قسم  174كينج لالكترونيات  وعنوانه :  -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36322يل رقم التسج

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 
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شارع التحرير باب اللوق قسم  174نيات  وعنوانه : كينج لالكترو -، بإسم صفوت ابراهيم سيد 36323التسجيل رقم 

 07/09/2011الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –عابدين القاهرة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

 ، بإسم لوبيتكس بتروليوم ان كيميكال بيتركس عبر القارات )مارش احمد قائد المجيدى (  وعنوانه34444التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –أكتوبر(  6)محافظة -( الدور االول 1: مدينة السادس من اكتوبر شارع السنترال شقة )

 07/08/2009الصادر فى  696رقم 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج  12:  ، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه35194التسجيل رقم 

 07/09/2009الصادر فى  697والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية  -العرب الجديدة 

 23/12/2018وقد تم شطبه فى 

 


