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كى يو ،  -كوم ، ميناتو  - 3، شيبورا 3-3، بإسم شركة توشيبا ميمورى كوربوريشن   وعنوانه : 17773التسجيل رقم 

 77/33/2733الصادر فى  721والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كوكي ، اليابان 

 73/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

العصافرة  -شارع بلهارس  22انات الحديثة )ميدو (  وعنوانه : ، بإسم المجموعة الدولية للده17167التسجيل رقم 

 77/72/2733الصادر فى  732والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قسم المنتزة )محافظة االسكندرية(  -البحرية 

 72/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( شارع 22لى وشركاه(  وعنوانه : )، بإسم شركة يوروللدهانات الحديثة )على محمد محمد غا15576التسجيل رقم 

الصادر فى  735والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العصافرة ألبحرية قسم المنتزة )محافظة االسكندرية(  -بلهارس 

77/71/2733 

 72/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

جياكسين دونجلو جياجنبى  277، بإسم شونجكينج شانجان اوتوموبيل كو ليمتد  وعنوانه : رقم 15637التسجيل رقم 

 77/73/2733الصادر فى  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –، بى ار الصين  277721ديستريت شونجكينج 

 77/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

 –جيزة  -العجوزة  -ميت عقبه  -ش عقبه بن نافع  32، بإسم وحيد نصر السيد خليفه  وعنوانه : 15373التسجيل رقم 

 77/32/2737الصادر فى  732المشهر عنه بالجريدة العدد رقم و

 77/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  11، بإسم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المقصود قريطم وشركاه(  وعنوانه : 15551التسجيل رقم 

 77/76/2733 الصادر فى 727والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمسيس )محافظة القاهرة( 

 31/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

 33، بإسم احمد عبد الوهاب السيد ) النهرين للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير (  وعنوانه : 15157التسجيل رقم 

 77/75/2733الصادر فى  737والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع وادى النيل المعادى )محافظة القاهرة( 

 31/32/2727تم شطبه فى وقد 
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، بإسم حسين عباس احمد ومحمد حمدان احمد وشركاه ) همتولالستيراد والتصدير والتعبئة 15221التسجيل رقم 

محافظة  -تقسيم االمالك ناصية زمام ابو رواش  1شركة النور حوض / رقم  57والتغليف والتوزيع (  وعنوانه : قطعة 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (  7صر االسكندرية الصحراوى )محافظة طريق م 27الكيلو  -اكتوبر  7

 77/71/2733الصادر فى  735

 31/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم حسين عباس احمد ومحمد حمدان احمد وشركاه ) همتولالستيراد والتصدير والتعبئة 15222التسجيل رقم 

محافظة  -تقسيم االمالك ناصية زمام ابو رواش  1شركة النور حوض / رقم  57: قطعة  والتغليف والتوزيع (  وعنوانه

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر (  7طريق مصر االسكندرية الصحراوى )محافظة  27الكيلو  -اكتوبر  7

 77/71/2733الصادر فى  735

 31/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  11سم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المقصود قريطم وشركاه(  وعنوانه : ، بإ15552التسجيل رقم 

 77/76/2733الصادر فى  727والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رمسيس )محافظة القاهرة( 

 31/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

همتولالستيراد والتصدير والتعبئة  ، بإسم حسين عباس احمد ومحمد حمدان احمد وشركاه )15225التسجيل رقم 

 -تقسيم االمالك ناصية زمام ابو رواش  1شركة النور حوض / رقم  57والتغليف والتوزيع (  وعنوانه : قطعة رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –اكتوبر (  7طريق مصر االسكندرية الصحراوى )محافظة  27الكيلو  -اكتوبر  7محافظة 

 77/71/2733ى الصادر ف 735رقم 

 31/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15221التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15222التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15225التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
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( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15227التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15227التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727د تم شطبه فى وق

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15226التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727م شطبه فى وقد ت

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15225التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727طبه فى وقد تم ش

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15257التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727فى  وقد تم شطبه

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15253التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727 وقد تم شطبه فى

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15252التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
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( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15251التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15252التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15255التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15257التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15257التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15256لتسجيل رقم ا

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15255جيل رقم التس

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
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( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15277رقم  التسجيل

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15273م التسجيل رق

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15272التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )15271التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، 15272التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3م شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإس15275التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم ش15277التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
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( 3كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم ) ، بإسم شركة15277التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3رينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كا15276التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارين15275التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3تورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا س15277التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستور15273التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  15272التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شرك15271التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
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( 3ساهمة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة م15272التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3مة مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساه15275التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3مصرية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة 15277التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ية   وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصر15277التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3وعنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )  ، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية 15275التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3عنوانه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   و15267التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3انه : الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنو15263التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 



 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

( 3: الدور االرضى ـ شقة رقم ) ، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه15262التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3الدور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : 15261التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3ور االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الد15262التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 

 

 

( 3االرضى ـ شقة رقم )، بإسم شركة كارينا ستورز  شركة مساهمة مصرية   وعنوانه : الدور 15265التسجيل رقم 

الصادر  731والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ـ المنطقة الخامسة التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة .  17، 15قطعة 

 77/73/2733فى 

 25/32/2727وقد تم شطبه فى 
 


