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شارع جامع  ٤١، بإسم سماقیھ للمالبس القطنیة قطونیل) ( محمد باسل سماقیھ)  وعنوانھ : / ٢٩٢١٩التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –عین شمس الشرقیة (محافظة القاھرة)  -التوحید 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع جامع  ٤١إسم سماقیھ للمالبس القطنیة قطونیل) ( محمد باسل سماقیھ)  وعنوانھ : / ، ب٢٩٢٢١التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –عین شمس الشرقیة (محافظة القاھرة)  -التوحید 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

كة(انترناشیونال درج ایجنسیس)  وعنوانھ : /عمارة الفریبور ، بإسم شركة حسین حسان وشری٣٢٤٢٨التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(قسم الشرق ببورسعید )(محافظة بورسعید)  ٢٠٩الدور الثانى العلوى مكتب رقم 

 ٠٧/٠٣/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٧
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شریكة(انترناشیونال درج ایجنسیس)  وعنوانھ : /عمارة الفریبور ، بإسم شركة حسین حسان و٢٩٢٦٠التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(قسم الشرق ببورسعید )(محافظة بورسعید)  ٢٠٩الدور الثانى العلوى مكتب رقم 

 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع أل البیت من  ١٩لصناعات الغذائیة والعجائن والمخبوزات  وعنوانھ : ، بإسم شركة الزھار ل٣٦١٤٩التسجیل رقم 
 ٦٦٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –شارع الفتح االسالمى منشأة السد العالى السالم  (محافظة القاھرة), , , ,  

 ٠٧/٠١/٢٠٠٧الصادر فى 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع أل البیت من  ١٩الزھار للصناعات الغذائیة والعجائن والمخبوزات  وعنوانھ :  ، بإسم شركة٣٦١٥٠التسجیل رقم 
 ٦٦٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –شارع الفتح االسالمى منشأة السد العالى االسالم  (محافظة القاھرة), , , ,  

 ٠٧/٠١/٢٠٠٧الصادر فى 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

بإسم محمد محمد رفاعى  وعنوانھ : مدینھ االحالم شارع السالم خلف مخزن ترام السواح شارع  ،٣٦١٣٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –االمیریة (محافظة القاھرة)  ١٠محمد محمد رفاعى رقم 

٠٧/١٠/٢٠١٠ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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مركز القناطر  -ن حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ، بإسم جمال الدی٢٩٢٧٢التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/١٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٦٤العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٢٧٣التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع الترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/١٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٦٤العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٢٧٤التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/١٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٦٤العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩فى  وقد تم شطبھ

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٢٧٥التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/١٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٦٤العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج) (سیتى جالس)  وعنوانھ : ٣٤٠٠٧التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –(محافظة الشرقیة)  ١/٥من  ٢،  ١القطعة رقم  ٢/Aمدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة 

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج) (سیتى جالس)  وعنوانھ : ٣٤٠٠٨التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –(محافظة الشرقیة)  ١/٥من  ٢،  ١القطعة رقم  ٢/Aمدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة 

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤لجریدة العدد رقم با
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج) (سیتي جالس)  وعنوانھ :  ٣٤٣٨٢التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –یة) (محافظة الشرق١/٥من  ٢،  ١القطعة رقم  ٢/A/ مدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة 

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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، بإسم شركة الجمال للبویات والصناعات والكیماویة ومنتجات االسبراى  وعنوانھ : السادس من ٣٢٦٠١التسجیل رقم 
الصادر  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –) (محافظة الجیزة ٢٢٠المنطقة الصناعیة االولى قطعة رقم  -أكتوبر 

 ٠٧/٠٥/٢٠٠٧فى 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة میدایست للتجارة الخارجیة ( مصنع الكیماویات واالصباغ ) ( د/ شوكت على حسن ٣٢٧٠٥التسجیل رقم 
المنطقة الصناعیة الثانیة (محافظة االسكندریة)  ١٩بلوك  ١٠قطعة  -وشریكتھ)  وعنوانھ : / مدینة برج العرب الجدیدة 

 ٠٧/٠٥/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : مدینة العاشر من رمضان ٣٢٦٠٢التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –خدمات جنوب (محافظة الشرقیة)  -ع ب قط ٢.Aالصناعیة 

٠٧/٠٥/٢٠٠٧ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

المنطقة  -، بإسم شركة الدلتا للحلویات والصناعات الغذائیة  وعنوانھ : /مدینة العاشر من رمضان ٣٢٦٠٣التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –ات جنوب (محافظة الشرقیة) خدم -قطعة ب  ٢.Aالصناعیة 

٠٧/٠٥/٢٠٠٧ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٤٠٢شقة  -الدقى  -شارع قمبیز  ٣، بإسم شركة أحمد نظمى وشریكھ ( نظكوایجیبت )  وعنوانھ : ٣٦٢٤٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٥ر عنھ بالجریدة العدد رقم والمشھ –الدور الرابع (محافظة الجیزة)  -

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ١٩ناصیة  -شارع رمسیس  ٧٩، بإسم نبیلة نصیف ابراھیم وشركاھا ( معمل ویزر)  وعنوانھ : / ٢٩٤١٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٥٠العدد رقم  والمشھر عنھ بالجریدة –قسم االزبكیة (محافظة القاھرة)  -شارع سوق التوفیقیة 

٠٧/١٠/٢٠٠٥ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ١٩ناصیة  -شارع رمسیس  ٧٩، بإسم نبیلة نصیف ابراھیم وشركاھا ( معمل ویزر)  وعنوانھ : / ٢٩٤٢٣التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٥٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم االزبكیة (محافظة القاھرة)  -شارع سوق التوفیقیة 

٠٧/١٠/٢٠٠٥ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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، بإسم الشركة المصریة للغذاء (فرجللو)ش.م.م  وعنوانھ : مدینة برج العرب الجدیدة / القطعة رقم ٣٦٢٤٦التسجیل رقم 
ى الصادر ف ٦٥٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –االسكندریة   -المنطقة الصناعیة االولي  - ٢٦بلوك  ٣

٠٧/٠٥/٢٠٠٦ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٤٤٠التسجیل رقم 
 –م القناطر الخیریة بملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦عنھ بالجریدة العدد رقم  والمشھر

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٤٤١التسجیل رقم 
والمشھر  –حسن( محافظة القلیوبیة)  القناطر الخیریة بملك / جمال الدین ٠م -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦عنھ بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٢٩٤٤٣التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  ملك -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج) (سیتى جالس)  وعنوانھ : ٣٤٠٠٩التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –(محافظة الشرقیة)  ١/٥من  ٢،  ١القطعة رقم  ٢/Aنطقة الصناعیة مدینة العاشر من رمضان الم

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج)(سیتي جالس)  وعنوانھ :  ٣٤٣٨٣التسجیل رقم 
والمشھر  –(محافظة الشرقیة) ١/٥من  ٢،  ١المنطقة الصناعیة رقم  ٢/Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعیة  / مدینة

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤عنھ بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

سیتي جالس)  وعنوانھ : ، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جالس لتصنیع الزجاج) (٣٤٣٨٤التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –(محافظة الشرقیة)  ١/٥من  ٢،  ١القطعة رقم  ٢/Aمدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة 

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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س لتصنیع الزجاج) (سیتي جالس)  وعنوانھ :  ، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجیة ( سیتى جال٣٤٣٨٥التسجیل رقم 
والمشھر  –(محافظة الشرقیة) ١/٥من  ٢،  ١المنطقة الصناعیة رقم  ٢/A/ مدینة العاشر من رمضان المنطقة الصناعیة 

 ٠٧/٠٦/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٤عنھ بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع محمد  ١٩زھار للصناعات الغذائیة والعجائن والمخبوزات  وعنوانھ : ، بإسم شركة ال٣٦٢٤٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٥٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الحى السادس (محافظة القاھرة)  -مدینة نصر  -المقریف 

٠٧/٠٥/٢٠٠٦ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

أكتوبر لالدوات المنزلیة)  وعنوانھ : المنطقة  ٦(مصنع ، بإسم مجدى السید أحمد عبد اللة ٣٢٣٥٤التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم الوایلى (محافظة القاھرة)  -بالعباسیة  -الصناعیة 

٠٧/٠٣/٢٠٠٧ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

لالدوات المنزلیة)  وعنوانھ : المنطقة  أكتوبر ٦، بإسم مجدى السید أحمد عبد اللة (مصنع ٣٢٣٥٥التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –قسم الوایلى (محافظة القاھرة)  -بالعباسیة  -الصناعیة 

٠٧/٠٣/٢٠٠٧ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

ركة مساھمة قائمة وفقا ش -، بإسم شركة توشیبا الیفستایل برودكتس & سیرفیس كوربوریشن  ٢٩٥١٦التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –شى ، كانجاوا  -كو ، كاواساكى  -ھونشو ، كاواسكى  -، ایكیماى  ١ - ٢٥لقوانین الیابان  وعنوانھ : 

 ٠٧/٠٨/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٤٨بالجریدة العدد رقم 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

والمشھر  –شارع االھرام (محافظة الجیزة)  ٣١٩نھ : ، بإسم محمد كمال السید مصطفى  وعنوا٣٤٨٧٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٨/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٤٨عنھ بالجریدة العدد رقم 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٥٣٥التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة السویس) بجوار محطھ كھرباء عتاقھ 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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الكیلو  -طریق عتاقھ  -، بإسم شركھ مصر الخلیج لتصنیع الزیوت (ش م م)  وعنوانھ : / السویس ٢٩٥٣٦التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١المشھر عنھ بالجریدة العدد رقم و –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس)  - ٣

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٥٣٧التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١عدد رقم والمشھر عنھ بالجریدة ال –بجوار محطھ كھرباء عتاقة (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٥٣٨التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

بجوار  - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم أجواء للصناعات الغذائیة ٣٢٩٢٥التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –محطھ الكھرباء السویس (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩ى وقد تم شطبھ ف

 
 

بجوار  - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم أجواء للصناعات الغذائیة ٣٢٩٢٦التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –محطھ الكھرباء السویس (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٥٤١ل رقم التسجی
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -اجواء للصناعات الغذائیة  ، بإسم شركة٢٩٥٤٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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) ج تقسیم اسماء فھمى (مدینة ٦الكیماویات ش م م  وعنوانھ : (، بإسم شركة مالتى فارما لالدویة و٣٢٦٥٢التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –نصر) (محافظة القاھرة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

یم اسماء فھمى (مدینة ) ج تقس٦، بإسم شركة مالتى فارما لالدویة والكیماویات ش م م  وعنوانھ : (٣٢٦٥٣التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –نصر) (محافظة القاھرة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

) ج تقسیم اسماء فھمى (مدینة ٦، بإسم شركة مالتى فارما لالدویة والكیماویات ش م م  وعنوانھ : (٣٢٦٥٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –اھرة) نصر) (محافظة الق

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

الشرق (محافظة  -، بإسم شركة أحمد محمد رسالن وشركاه  وعنوانھ :  / عبد المنعم ریاض ٣٤٨٣١التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بورسعید) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

ایل فینیز لوستریت  ٦٩، بإسم شركة ایون اس ایھ كوكو اند شیكوالت مانیو فاكتشررز  وعنوانھ : ٣٦٢٥٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٨الصادر فى  ٦٨١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –نیوفالیرو بیریوس (الیونان)  ١٨٥٤٧

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

ایل فینیزلوستریت  ٦٩، بإسم شركة ایون اس ایھ كوكو اند شیكوالت مانیو فاكتشررز  وعنوانھ : ٣٦٢٥٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٨الصادر فى  ٦٨١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –نیوفالیرو بیریوس (الیونان )  ١٨٥٤٧

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 -الشركة المصریة للمعلبات امریكانا (ش م م)  وعنوانھ : / مدینھ السادس من أكتوبر  ، بإسم٢٩٦٠٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة)  -المنطقة الصناعیة الثالثة 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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 -بات امریكانا (ش م م)  وعنوانھ : / مدینھ السادس من أكتوبر ، بإسم الشركة المصریة للمعل٢٩٦٠٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة)  -المنطقة الصناعیة الثالثة 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مصر الجدیدة  -شارع المیرغنى  ٦٨ھ : / ، بإسم شركة االستثمارات الصناعیة (ش م م)  وعنوان٣٤٧٤٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠١٠الصادر فى  ٧٠٣والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة القاھرة) 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 -، بإسم شركة ام جى لتصنیع المالبس الجاھزة والمنتجات النسیجیة  وعنوانھ :  / المحلة الكبرى ٢٩٦٢٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٤٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بد الرحمن شاھین وشارع السحیمى (محافظة الغربیة) شارع ع

٠٧/٠٩/٢٠٠٥ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم محمد محمد رفاعى  وعنوانھ : مدینھ االحالم شارع السالم خلف مخزن ترام السواح شارع ٣٥٥٦١التسجیل رقم 
الصادر فى  ٧١٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –االمیریة (محافظة القاھرة)  ١٠قم محمد محمد رفاعى ر

٠٧/١٠/٢٠١٠ 
 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع عبد الخالق ثروت (محافظة القاھرة)  ١٣، بإسم شركة مغربى الزراعیة (ش م م)  وعنوانھ : ٢٩٦٣٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥٠م والمشھر عنھ بالجریدة العدد رق –

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع عبد الخالق ثروت (محافظة القاھرة)  ١٣، بإسم شركة مغربى الزراعیة (ش م م)  وعنوانھ : ٢٩٦٣٣التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥٠والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

-١١قطعة  ١٢٠٠٣، بإسم شركة االھرام للمشروبات  وعنوانھ : المنطقة الصناعیة االولي بلوك ٣٥١٤٥یل رقم التسج
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –القلیوبیة  -مدینة العبور  ٢٤

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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 –بین السرایات (محافظة الجیزة)  -شارع ثروت  ٢بات  وعنوانھ : ، بإسم شركة االھرام للمشرو٣٤٧٥٦التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٢٩٦٤٣التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى  –) الدكرور (محافظة الجیزة

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٣٢٤٩٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٢٩٦٤٥التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

سم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ، بإ٣٢٤٩٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

وریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كورب٢٩٦٤٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٣٢٥٠٠التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة)  الدكرور

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٣٢٥٠١التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨دد رقم والمشھر عنھ بالجریدة الع –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٣٢٥٠٢التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩فى  وقد تم شطبھ

 
 

، بإسم مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : /كفر طھرمس بوالق ٢٩٦٥٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مدحت أسكندر وشركاه ( كامینا برودكتس كوربوریشن )  وعنوانھ : كفر طھرمس بوالق  ، بإسم٣٢٥٠٤التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدكرور (محافظة الجیزة) 

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٤٠٢شقة  -الدقى  -شارع قمبیز  ٣نھ : ، بإسم شركة أحمد نظمى وشریكھ ( نظكوایجیبت )  وعنوا٣٦٢٤٩التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٣/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٥والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الدور الرابع (محافظة الجیزة)  -

 ٠٤/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

لجریدة والمشھر عنھ با –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست  وعنوانھ : / كفر الزیات ٢٩٦٧٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة  –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست  وعنوانھ : / كفر الزیات ٢٩٦٧٨التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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والمشھر عنھ بالجریدة  –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست  وعنوانھ : / كفر الزیات ٣٢٧١٤م التسجیل رق
 ٠٧/٠٩/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٧٣العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

والمشھر عنھ  –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست (ش م م)  وعنوانھ : / كفر الزیات ٢٩٦٨٠التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦بالجریدة العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

والمشھر عنھ بالجریدة  –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست  وعنوانھ : / كفر الزیات ٣٢٧١٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –العباسیة (محافظة القاھرة)  -شارع الجنزورى  ٨، بإسم خالد خشالھ وشركاه  وعنوانھ : / ٢٩٦٨٥التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –باسیة (محافظة القاھرة) الع -شارع الجنزورى  ٨، بإسم خالد خشالھ وشركاه  وعنوانھ : / ٢٩٦٨٦التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –العباسیة (محافظة القاھرة)  -شارع الجنزورى  ٨، بإسم خالد خشالھ وشركاه  وعنوانھ : / ٢٩٦٨٧التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩ى وقد تم شطبھ ف

 
 

 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٦٩٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس) 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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 - ٣الكیلو  -طریق عتاقھ  -مصر  وعنوانھ : / السویس  -، بإسم شركة اجواء للصناعات الغذائیة ٢٩٦٩٣جیل رقم التس
 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –بجوار محطھ كھرباء عتاقھ (محافظة السویس) 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –العباسیة (محافظة القاھرة)  -شارع الجنزورى  ٨لد خشالھ وشركاه  وعنوانھ : / ، بإسم خا٢٩٦٩٥التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم نجاتى عبد الكریم بولس ( مصنع الناجى لألدوات الكتابیة والمكتبیة)  وعنوانھ : المنطقة ٣٢٤٢٣التسجیل رقم 
 ٦٦٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –)(محافظة الشرقیة) ٢قطعة رقم ( B٢ -بمدینھ العاشر من رمضان  -الصناعیھ 

 ٠٧/٠٣/٢٠٠٧الصادر فى 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –العباسیة (محافظة القاھرة)  -شارع الجنزورى  ٨، بإسم خالد خشالھ وشركاه  وعنوانھ : / ٢٩٧٠٩التسجیل رقم 
 والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  الصادر فى 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

، بإسم نصرة جمال الدین على وشریكتھا ( الشركة المتحدة للعطور ومستحضرات التجمیل)  ٣٦٢٧٤التسجیل رقم 
 –(محافظة القلیوبیة)  مركز الخانكة -شارع لطفى المشتولى حى أبو مترد ملك أحمد جاب اهللا سالم  ٢٨وعنوانھ : / 

 ٠٧/٠٥/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٧والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 A٤، بإسم الشركة العالمیة للصناعات التكمیلیة والدوائیة  وعنوانھ : / العاشر من رمضان المنطقة ٣٢٥٠٥التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨ھ بالجریدة العدد رقم والمشھر عن –(محافظة الشرقیة)  ١٠٩قطعة 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

والمشھر عنھ  –(محافظة الغربیة)  -، بإسم شركة فارما بالست ( ش م م)  وعنوانھ : / كفر الزیات ٣٢٧١٦التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٦/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٧٠بالجریدة العدد رقم 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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شارع  ٥٢، بإسم عالء فرغلى بدوى ابراھیم وشركاه ( منھ ساوند لالدوات الصحیة )  وعنوانھ : /٣٣٩٧٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٣والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –سیدى عماد اللبان (محافظة االسكندریة) 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

بجوار معدیة  -ارض الشركة  -أشرف على اسماعیل  وعنوانھ : شارع ترعة الشابورى  ، بإسم٢٩٨٠٥التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –شارع المسجد بجوار مخبز العیش (محافظة القلیوبیة)  ٥عثمان ومصنع عثمان احمد عثمان رقم 

 ٠٧/١١/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٥١بالجریدة العدد رقم 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 -) الدور االرضى ١، بإسم شركة تیبیستى للمطاعم واالستیراد والتصدیر  وعنوانھ : شقة رقم (٢٩٨٠٩قم التسجیل ر
 ٠٧/٠٩/٢٠٠٥الصادر فى  ٦٤٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –حلوان  -المعادى  -) شارع مدینة االمل ١٠العقار (

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز  -ال الدین حسن محمد ( فلكس للصناعات الكھربائیة )  وعنوانھ :  باسوس ، بإسم جم٣٣٠٦٧التسجیل رقم 
والمشھر عنھ  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -القناطر الخیریھ 

 ٠٧/١٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٦٤بالجریدة العدد رقم 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -، بإسم جمال الدین حسن (فلكس للصناعات الكھربائیة)  وعنوانھ : / باسوس ٣٢٩٠٥سجیل رقم الت
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/٠٢/٢٠٠٦الصادر فى  ٦٥٤العدد رقم 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مركز القناطر  -فلكس للصناعات الكھربائیة  وعنوانھ : / باسوس  -، بإسم جمال الدین حسن ٢٩٨٢٢التسجیل رقم 
والمشھر عنھ بالجریدة  –ملك جمال الدین حسن محمد ( محافظة القلیوبیة)  -شارع ترعة الباسوسیة الملغاه  -الخیریھ 

 ٠٧/٠٢/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٦العدد رقم 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

شارع  ٣٣، بإسم الجوھرة للصناعات الغذائیة (حمدى عبد المقصود قریطم وشركاه)  وعنوانھ : ٣٢٥٠٦التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٤/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة القاھرة)  -رمسیس 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٤٤م التسجیل رق
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مصر  -مدینة المروة  -رقم ب  -، بإسم شركة النیل لالحذیة (ش م م)  وعنوانھ :  / ابراج رامو ٣٣٠٠٠التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٩/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٧٣والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الجدیدة (محافظة القاھرة) 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

مصر  -مدینة المروة  -رقم ب  -)  وعنوانھ :  / ابراج رامو ، بإسم شركة النیل لالحذیة (ش.م .م٣٢٥٨٧التسجیل رقم 
 ٠٧/٠٥/٢٠٠٧الصادر فى  ٦٦٩والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –الجدیدة (محافظة القاھرة) 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

س ناصیة شارع مصطفى النحا ٥٢، بإسم شركة دالى اكسبورت (طارق وشركاه)  وعنوانھ : ٣٠٢١٧التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٥١والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –مدینة نصر (محافظة القاھرة)  ٣قطعة  ٥٣شارع مكرم عبید بلوك 

٠٧/١١/٢٠٠٥ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٤٨التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٤٩التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -وبر أكت
٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٥٠التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  - أكتوبر

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
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 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٥١التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٥٢التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -نطقة الصناعیة الثانیة الم -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٥٣التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -ة الصناعیة الثانیة المنطق -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 ٦أكتوبر لصناعات البالستیك)  وعنوانھ : / مدینة  ٦، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبھ(شركة ٣٢٤٥٤التسجیل رقم 
الصادر فى  ٦٦٨والمشھر عنھ بالجریدة العدد رقم  –(محافظة الجیزة) ٢١٧/١قطعة  -لصناعیة الثانیة المنطقة ا -أكتوبر 

٠٧/٠٤/٢٠٠٧ 
 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 

 
 

 –، بإسم جمال عبد الرحمن حسن سلیم  وعنوانھ : اھوه مركز بنى سویف محافظة بنى سویف ٣٤٥٢٢التسجیل رقم 
 ٠٧/١٠/٢٠٠٩الصادر فى  ٦٩٨رقم  والمشھر عنھ بالجریدة العدد

 ١٢/٠٢/٢٠١٩وقد تم شطبھ فى 
 


