
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 رية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجا

 

 

قطعة  92221، بإسم الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات  وعنوانه :  42323التسجيل رقم 

 26/24/2226الصادر فى  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة العبور )محافظة القاهرة(  -رقم واحد 

 22/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

بين السرايات )محافظة  -شارع ثروت  2ش.م.م  وعنوانه :  -سم شركة االهرام للمشروبات ، بإ44232التسجيل رقم 

 26/24/2226الصادر فى  646والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة(, , , ,  

 22/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

وبلين رود دروجيدا كاونتى ميث ، بإسم شركة شوبيس هولدنجز ليمتد   وعنوانه : ساوثجايت د44626التسجيل رقم 

 26/29/2222الصادر فى  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ايرلندا 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع  34، بإسم مدحت فؤاد راغب )فيتا مينولالغذية والمشروعات الصناعية(  وعنوانه :  44424التسجيل رقم 

الصادر  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –امبابة )محافظة الجيزة(  -حمزه محمود الجميل متفرع من شارع كمال 

 26/99/2226فى 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44269التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الجيزة( الثانية مدينة السادس من اكتوبر )

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44262التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44264التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44263التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664قم والمشهر عنه بالجريدة العدد ر –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم 44494التسجيل رقم 

ادر فى الص 662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

26/23/2226 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم 44493التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

26/23/2226 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم 44494التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محافظة الجيزة(  

26/23/2226 

 26/26/2229د تم شطبه فى وق

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم 44496التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محافظة الجيزة(  

26/23/2226 

 26/26/2229فى وقد تم شطبه 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44264التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44266التسجيل رقم 

 26/99/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 
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ب المنطقة  931، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .  وعنوانه : القطعة رقم 44266 التسجيل رقم

 26/99/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931كة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم ، بإسم شر44496التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931ال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم ، بإسم شركة يونيفرس44492التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محافظة الجيزة(  

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931ت الهندسية )ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم ، بإسم شركة يونيفرسال للصناعا44491التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر )محافظة الجيزة( 

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931)ش م م(  وعنوانه : القطعة رقم  ، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية44422التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محافظة الجيزة(  

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب  931وعنوانه : القطعة رقم ، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  44429التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقةالصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محافظة الجيزة(  

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب المنطقة  931لقطعة رقم ، بإسم شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية )ش م م(  وعنوانه : ا44422التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر)محفظة الجيزة(  

26/23/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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 23عنوانه : قطعة شركة ذات مسئولية محدودة  و  -، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  43434التسجيل رقم 

الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -القطاع الغذائى  -

26/99/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

 23نوانه : قطعة شركة ذات مسئولية محدودة  وع  -، بإسم شركة تاج الملوك للصناعات الغذائية  43126التسجيل رقم 

الصادر فى  624والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر  6مدينة  -المنطقة الصناعية الثالثة  -القطاع الغذائى  -

26/24/2292 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

فيا دل تورناجو ارساجو سيبرير  29292، بإسم الترمو بالستيك اف .بى. ام أس أر أل  وعنوانه : 44292التسجيل رقم 

 26/22/2226الصادر فى  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –زد . أى . ايطاليا 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

جينكياو رود  9269ليمتد  وعنوانه :  -، بإسم شركة شونجكينج سوكون انسترى جروب ستوك كو 44221التسجيل رقم 

 26/24/2226الصادر فى  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –لطين ، شابينجبا ديستريكت ، شونجكينج ، ا

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية الثانية  -أكتوبر  6، بإسم شركة كالسيك للصناعات الغذائية  وعنوانه :  /44233التسجيل رقم 

 26/26/2226فى  الصادر 662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية الثانية  -أكتوبر  6، بإسم شركة كالسيك للصناعات الغذائية  وعنوانه :  /44234التسجيل رقم 

 26/26/2226الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مركز القناطر  -فلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه : / باسوس  -، بإسم جمال الدين حسن محمد 44262تسجيل رقم ال

والمشهر عنه بالجريدة  –ملك جمال الدين حسن محمد ) محافظة القليوبية(  -شارع ترعة الباسوسية الملغاه  -الخيريه 

 26/92/2226الصادر فى  663العدد رقم 

 21/26/2229فى  وقد تم شطبه
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، بإسم فيلكس للصناعات الكهربائية  وعنوانه : باسوس شارع الترعة الباسوسية القناطرالخيرية 44266التسجيل رقم 

 26/92/2226الصادر فى  663والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قليوبية 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

 94226( بلوك 2عليم محمد عبد العزيز ) بانكس فارما(  وعنوانه : قطعة رقم )، بإسم محمد عبد ال44224التسجيل رقم 

الصادر فى  661والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية )أ( مدينة العبور )محافظة القاهرة( 

26/24/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

 94226( بلوك 2عبد العزيز ) بانكس فارما(  وعنوانه : قطعة رقم )، بإسم محمد عبد العليم محمد 46632التسجيل رقم 

الصادر فى  661والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية )أ( مدينة العبور )محافظة القاهرة( 

26/24/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

شيكاغو  92 -99مونزو ستريت سويت  -دبليو  444/  ، بإسم ستوكيلى فان كامب انك  وعنوانه :44291التسجيل رقم 

 26/22/2226الصادر فى  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)الواليات التحدة االمريكية(  62669الينويز  -

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر  –ماروستيكا )ايطاليا(  46،  64،  93، بإسم فيمار اس بى ايه  وعنوانه :  فيالى فيكنزا 44262التسجيل رقم 

 26/92/2226الصادر فى  663عنه بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة كريستال عصفور انترناشيونال )ش م م( بنظام المناطق الحرة لخاصة  وعنوانه :  44233التسجيل رقم 

 26/92/2226الصادر فى  663هر عنه بالجريدة العدد رقم والمش –مدينة شبرا الخيمة )محافظة القليوبية( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة كريستال عصفور انترناشيونال )ش م م( بنظام المناطق الحرة لخاصة  وعنوانه :  44234التسجيل رقم 

 26/92/2226الصادر فى  663والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة شبرا الخيمة )محافظة القليوبية( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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، بإسم شركة كريستال عصفور انترناشيونال )ش م م( بنظام المناطق الحرة لخاصة  وعنوانه :  44236التسجيل رقم 

 26/92/2226الصادر فى  663والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة شبرا الخيمة )محافظة القليوبية( 

 21/26/2229م شطبه فى وقد ت

 

 

 -، بإسم شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية )ش م م(  وعنوانه :  مدينة العاشر من رمضان 44949التسجيل رقم 

الصادر  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  -قطعة ب خدمات جنوب  2..المنطقة الصناعية 

 26/29/2226فى 

 21/26/2229شطبه فى  وقد تم

 

 

 -، بإسم شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية )ش م م(  وعنوانه :  مدينة العاشر من رمضان 44914التسجيل رقم 

الصادر  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  -قطعة ب خدمات جنوب  2..المنطقة الصناعية 

 26/24/2226فى 

 21/26/2229شطبه فى وقد تم 

 

 

 -، بإسم شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية )ش م م(  وعنوانه :  مدينة العاشر من رمضان 44916التسجيل رقم 

الصادر  666والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  -قطعة ب خدمات جنوب  2..المنطقة الصناعية 

 26/24/2226فى 

 21/26/2229طبه فى وقد تم ش

 

 

شارع  44، بإسم الجوهرة للصناعات الغذائية )حمدى عبد المقصود قريطم وشركاه(  وعنوانه : 44934التسجيل رقم 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -رمسيس 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

 -شارع الباب االخضر  22بإسم الشركة االهلية للزيوت والشحوم )ش . م . م (  وعنوانه :   ،43924التسجيل رقم 

 26/23/2226الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اللبان )محافظة االسكندرية( 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

لتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير وا44222التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة   -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  34وعنوانه : 

 26/92/2226الصادر فى  663

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(   ، بإسم شركة فينوس لالستيراد44199التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة ( -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  34وعنوانه : 

 26/24/2222الصادر فى  629العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  ، بإسم 44193التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة (  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  34وعنوانه : 

 26/24/2222الصادر فى  629العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

 -بال كفرايرز  -، بإسم يونيليفر بى ال سى ) شركة محدودة المسئولية(  وعنوانه : / يونيليفر هاوس 46444سجيل رقم الت

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ب ت ) انجلترا(  3 -أ ج  -لندن 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  -لدلتا للحلويات والصناعات الغذائية  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان ، بإسم شركة ا44246التسجيل رقم 

الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قطعة )ب( خدمات جنوب )محافظة الشرقية(  2..الصناعية 

26/29/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  29بلوك  4للكيماويات والمنظفات ادكو  وعنوانه : القطعة ، بإسم شركة االسكندرية 44642التسجيل رقم 

الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة االسكندرية(  -برج العرب الجديدة  -الصناعية الرابعة 

26/29/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  29بلوك  3ت الصناعية  وعنوانه : قطعة رقم ، بإسم شركة االسكندرية للعبوا44419التسجيل رقم 

الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

26/99/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  29بلوك  3وانه : / قطعة رقم ، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعن44412التسجيل رقم 

الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

26/99/2226 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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ود قريطم وشركاه(  وعنوانه : ، بإسم الجوهرة للصناعات عبد المقصالغذائية )حمدى عبد المقص44962التسجيل رقم 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة(  -شارع رمسيس  44

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مجمع  -26عنبر  6-2، بإسم ايزى للتجميل )د/أسر محمد سالمه(  وعنوانه : / الوحدة رقم 46142التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب )محافظة االسكندرية(  -الصغيرة  الصناعات

26/92/2293 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مجمع  -26عنبر  6-2، بإسم ايزى للتجميل )د/أسر محمد سالمه(  وعنوانه : / الوحدة رقم 46144التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة االسكندرية(  برج العرب -الصناعات الصغيرة 

26/92/2293 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مجمع  -26عنبر  6-2، بإسم ايزى للتجميل )د/أسر محمد سالمه(  وعنوانه : / الوحدة رقم 46143التسجيل رقم 

الصادر فى  662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – برج العرب )محافظة االسكندرية( -الصناعات الصغيرة 

26/92/2293 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مجمع  -26عنبر  6-2، بإسم ايزى للتجميل )د/أسر محمد سالمه(  وعنوانه : / الوحدة رقم 46144التسجيل رقم 

الصادر فى  662يدة العدد رقم والمشهر عنه بالجر –برج العرب )محافظة االسكندرية(  -الصناعات الصغيرة 

26/92/2293 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مجمع  -26عنبر6-2، بإسم ايزى للتجميل )د/اسر محمد سالمه(  وعنوانه : / الوحدة رقم 46146التسجيل رقم 

در فى الصا 662والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب )محافظة االسكندرية(  -الصناعات الصغيرة 

26/92/2293 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 43142التسجيل رقم 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة العبور  92224بلوك  23:  99االولى قطعة 

 21/26/2229د تم شطبه فى وق
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شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 43149التسجيل رقم 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مدينة العبور  92224بلوك  23:  99االولى قطعة 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم جمال عبد الباسط عبد ربه بحيرى ) الفراعنة للصناعات الكيماوية والبويات (  وعنوانه : 44226التسجيل رقم 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القليوبية(  -قليوب  -بلقس 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فولكس فاجين دوبر برازيل انديستريا دى فيكليوس اوتوموتوريز ال تى دى ايه  46614التسجيل رقم 

 –ديمارشى ساوبيرناردو دوكامبو اس بى برازيل  -96، ايه ال ايه 44وعنوانه : ايسترادا مارجينال فيا انشيتا كيه ام 

 26/26/2222الصادر فى  622والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229به فى وقد تم شط

 

 

، بإسم شركة فولكس فاجين دوبر برازيل انديستريا دى فيكليوس اوتوموتوريز ال تى دى ايه  46616التسجيل رقم 

 –ديمارشى ساوبيرناردو دوكامبو اس بى برازيل  -96، ايه ال ايه 44وعنوانه : ايسترادا مارجينال فيا انشيتا كيه ام 

 26/26/2222الصادر فى  622رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم جمال الدين حسن محمد ) فلكس للصناعات الكهربائية (  وعنوانه : باسوس مركز القناطر 44464التسجيل رقم 

بالجريدة العدد  والمشهر عنه –الخيرية شارع ترعة الباسوسية الملغاة ملك جمال الدين حسن محمد )محافظة القليوبية( 

 26/29/2226الصادر فى  664رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم جمال عبد الباسط عبد ربه بحيرى ) الفراعنة للصناعات الكيماوية والبويات (  وعنوانه : 44442التسجيل رقم 

 26/24/2226ادر فى الص 661والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القليوبية(  -قليوب  -بلقس 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة ماهر صادق فخرى و شركاه ) سيجا ام  لمنتجات كهربائية ( شركة توصية بسيطة  44943التسجيل رقم 

 –مدينة العاشر من رمضان الشرقية  22422422( بمساحة  4( بالمنطقة الصناعية ) أ  64 - 39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664شهر عنه بالجريدة العدد رقم والم

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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منتجات كهربائية شركة توصية بسيطة   -، بإسم شركة ميشيل صادق فخرى وشركاه سيجا . ام. 44434التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –ان الشرقية ( مدينة العاشر من رمض 4( بالمنطقة الصناعية ) أ  64،  39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

منتجات كهربائية شركة توصية بسيطة   -، بإسم شركة ميشيل صادق فخرى وشركاه سيجا . ام. 44944التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –ينة العاشر من رمضان الشرقية ( مد 4( بالمنطقة الصناعية ) أ  64،  39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

منتجات كهربائية شركة توصية بسيطة   -، بإسم شركة ميشيل صادق فخرى وشركاه سيجا . ام. 44946التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –( مدينة العاشر من رمضان الشرقية  4صناعية ) أ ( بالمنطقة ال 64،  39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة ماهر صادق فخرى و شركاه ) سيجا ام  لمنتجات كهربائية ( شركة توصية بسيطة  44946التسجيل رقم 

 –مدينة العاشر من رمضان الشرقية  22422422( بمساحة  4( بالمنطقة الصناعية ) أ  64 - 39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

وصية بسيطة  ، بإسم شركة ماهر صادق فخرى و شركاه ) سيجا ام  لمنتجات كهربائية ( شركة ت44942التسجيل رقم 

 –مدينة العاشر من رمضان الشرقية  22422422( بمساحة  4( بالمنطقة الصناعية ) أ  64 - 39وعنوانه : القطعة ) 

 26/29/2226الصادر فى  664والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز  ، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات44463التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  29أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  64مصلحى رشد)  وعنوانه : 

 26/29/2226الصادر فى  664بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز ، بإسم الشرك44464التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  29أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  64مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 26/29/2226الصادر فى  664بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 
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، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 44466جيل رقم التس

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  29أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  64مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 26/29/2226الصادر فى  664بالجريدة العدد رقم 

 21/26/2229ه فى وقد تم شطب

 

 

 99( ب 4رضوان الكتريك  وعنوانه : م . السالم محل رقم ) -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 44369التسجيل رقم 

 26/26/2299الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -سوق الجيزة التجارى 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب الحى  26شركة بى جى لالستيراد  وعنوانه :  -، بإسم شركة يعقوب معوض يوسف وشركاه 44692التسجيل رقم 

 26/21/2299الصادر فى  629والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور القاهرة  6االول محلية 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب الحى  26بى جى لالستيراد  وعنوانه :  شركة -، بإسم شركة يعقوب معوض يوسف وشركاه 44699التسجيل رقم 

 26/21/2299الصادر فى  629والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور القاهرة  6االول محلية 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب الحى  26شركة بى جى لالستيراد  وعنوانه :  -، بإسم شركة يعقوب معوض يوسف وشركاه 44692التسجيل رقم 

 26/21/2299الصادر فى  629والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور القاهرة  6ل محلية االو

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب الحى  26شركة بى جى لالستيراد  وعنوانه :  -، بإسم شركة يعقوب معوض يوسف وشركاه 44694التسجيل رقم 

 26/21/2299الصادر فى  629جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –العبور القاهرة  6االول محلية 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

بروكسل )  9912، بى  66، بإسم شركة شيردير سوسيته أنونيم  وعنوانه : ريو دى لوسامبو 44493التسجيل رقم 

 26/23/2299الصادر فى  696والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بلجيكا( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 
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بروكسل )  9912، بى  66، بإسم شركة شيردير سوسيته أنونيم  وعنوانه : ريو دى لوسامبو 44494التسجيل رقم 

 26/23/2299الصادر فى  696والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بلجيكا( 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة العاشر من  96انه : المنطقة الصناعية قطعة رقم ، بإسم شركة سيز ونز للصناعة  وعنو44636التسجيل رقم 

 26/92/2299الصادر فى  622والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الشرقية  -رمضان 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ة شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعي -، بإسم شركة  منلو  للتجارة و الصناعة 44634التسجيل رقم 

الصادر فى  622والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الشرقية  -مدينة العاشر رمضان   9. 96قطعة رقم 

26/92/2299 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجية ) سيتى جالس لتصنيع الزجاج(  وعنوانه : مدينة العاشر 44611التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية(  9/4من  2،  9القطعة رقم  2/.منطقة الصناعية من رمضان ال

 26/92/2299الصادر فى  623

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة المصرية للمنظفات المنزلية  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 46422التسجيل رقم 

 26/23/2292الصادر فى  622والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الثانية 

 26/26/2229وقد تم شطبه فى 

 

 

ب الحى  26شركة بى جى لالستيراد  وعنوانه :  -، بإسم شركة يعقوب معوض يوسف وشركاه 44364التسجيل رقم 

 26/26/2299الصادر فى  692والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العبور القاهرة  6االول محلية 

 21/26/2229وقد تم شطبه فى 

 


