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، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33333التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  18أ / شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778قد تم شطبه فى و

 

 

، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33331التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  18أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33333التسجيل رقم 

عنه  والمشهر –)محافظة القاهرة(  18أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33337التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –محافظة القاهرة( ) 18أ شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33338التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  18حدائق القبة شقة رقم  أ شارع مصر و السودان 37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز 33337التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  18أ شارع مصر و السودان حدائق القبة رقم  37: مصلحى رشد(  وعنوانه 

 73/78/7773الصادر فى  337العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 ، بإسم الشركة المصرية لتصنيع مستلزمات شبكات الغازات واالجهزة الطيبة ) ابراهيم عبد العزيز33333التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –)محافظة القاهرة(  18أ / شارع مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم  37مصلحى رشد(  وعنوانه : 

 73/78/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 
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 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

ه : مدينة العاشر من رمضان ، بإسم الشركة الوطنية لصناعة انابيب االلومنيوم )تيوب(  وعنوان33833التسجيل رقم 

الصادر  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الشرقية( 0شرق المنطقة الصناعية ب  873القطعة الصناعية 

 73/78/7773فى 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

جلوبال( هانى نجاتى عبد  ، بإسم الشركة المصرية االوربية لصناعة البالستيك ومواد التعبئة )30377التسجيل رقم 

 –محافظة الشرقية   87القطعة رقم د  7الكريم وشريكيه  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان / المنطقة الصناعية ب 

 73/87/7773الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

عبد ربه بحيرى ) الفراعنة للصناعات الكيماوية والبويات (  وعنوانه : ، بإسم جمال عبد الباسط 33713التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القليوبية(  -قليوب  -بلقس 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 –عابدين )محافظة القاهرة(  -يدان الفلكى م 3، بإسم شركة القاهرة للزيوت والصابون  وعنوانه : 33731التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 –عابدين )محافظة القاهرة(  -ميدان الفلكى  3، بإسم شركة القاهرة للزيوت والصابون  وعنوانه : 33733التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333لعدد رقم والمشهر عنه بالجريدة ا

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اسيوط )محافظة  -، بإسم مفدى لمعى مساك شحاته  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز القوصية 33831التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أسيوط( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 –اسيوط  -، بإسم مفدى لمعى مساك شحاته  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز القوصية 33833التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اسيوط )محافظة  -ير المحرق مركز القوصية ، بإسم مفدى لمعى مساك شحاتة  وعنوانه : رزقة الد33838التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أسيوط( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اسيوط )محافظة  -، بإسم مفدى لمعى مساك شحاته  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز القوصية 33837التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  337نه بالجريدة العدد رقم والمشهر ع –أسيوط( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة اسيوط( -، بإسم مفدى لمعى مساك شحاته  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز القوصية 33833التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 –اسيوط  -، بإسم مفدى لمعى مساك شحاتة  وعنوانه : رزقة الدير المحرق مركز القوصية 33830التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

ة  وعنوانه :  العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ، بإسم شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلي37338التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 3شرق )محافظة الشرقية 7/ أ 3/3القطعة رقم  27

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شر من رمضان المنطقة الصناعية ، بإسم شركة فريش اليكتريك لالجهزة المنزلية  وعنوانه :  العا37337التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شرق )محافظة الشرقية(  7أ  3/3القطعة رقم  27

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 
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شون ) جيو ، ان -بيوبونج  -دايرو  -بيوبونج  733، بإسم جى ام كوريا كومبانى  وعنوانه : 33338التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –دونج (  -شونجشيون 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

جيو ، انشون )  -بيوبونج  -دايرو  -بيوبونج  733، بإسم جى ام كوريا كومبانى  وعنوانه : 33337التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333لعدد رقم والمشهر عنه بالجريدة ا –دونج (  -شونجشيون 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  – 77870فيا مسينا ميالنو ايطاليا اى  31، بإسم بتشينو اس . بى .ايه  وعنوانه : 33733التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33877م التسجيل رق

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/77/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المساحة الهرم)محافظة  -شارع أحمد لطفى السيد 0، بإسم محمد ابراهيم عبد الله  وعنوانه : 33013التسجيل رقم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع حسان بن  80اد والتصدير(  وعنوانه : ، بإسم محمد صبرى محمد سليم )الممتاز لالستير37337التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الغربية  -طنطا ثان  -ثابت 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

ان بن شارع حس 80، بإسم محمد صبرى محمد سليم )الممتاز لالستيراد والتصدير(  وعنوانه : 37333التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الغربية  -طنطا ثان  -ثابت 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 -ارض السادات  -شارع الزبير بن العوام  83، بإسم هبه الرحمن احمد حافظ مصطفى  وعنوانه : 33333التسجيل رقم 

 73/71/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 88008مز بريدى ر-القاهرة  -الملك الصالح 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم عبد الفتاح عبد الغنى يوسف وشركاه ) شركة ميفوللتجارة والصناعة والتوزيع وعموم 33817التسجيل رقم 

قسم العطارين )محافظة  -الدور العلوى  -شارع مارك انطوان  7 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية(  وعنوانه : /

 73/70/7773الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

وم ، بإسم عبد الفتاح عبد الغنى يوسف وشركاه ) شركة ميفوللتجارة والصناعة والتوزيع وعم33818التسجيل رقم 

قسم العطارين )محافظة  -الدور العلوى  -شارع مارك انطوان  7االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية(  وعنوانه : / 

 73/70/7773الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

برج  -شارع الفيوم  7والتصدير ) شريف مختار وشريكه (  وعنوانه : ، بإسم العربية لالستيراد 33133التسجيل رقم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –مصر الجديدة )محافظة القاهرة(  -االطباء 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -المجاورة االولى  -ى الثانى الح -، بإسم امل صبحى غالى عبد المسيح  وعنوانه : دمياط الجديدة 33303التسجيل رقم 

 73/70/7773الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) محافظة دمياط (   78/731قطعة رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  – 17773ايست دراى كريك نيوت سى او 3033، بإسم كروكس انك  وعنوانه : 33077التسجيل رقم 

 73/70/7773الصادر فى  331العدد رقم بالجريدة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم محمد وعمر فاروق محمد حسين وشركاه )مؤسسة الفاروق لخلط وتعبئة البويات(/  وعنوانه 30037التسجيل رقم 

 tsatsبالجريدة العدد رقم والمشهر عنه  –مركز الخانكة )محافظة القليوبية(  -: / أبو زعبل البلد خارج الزمام العكرشة 

 الصادر فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33371التسجيل رقم 

لمشهر عنه بالجريدة وا –دائرة قسم االزبكية )محافظة القاهرة(  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/77/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  -اكتوبر  3، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان ) ش م م(  وعنوانه : مدينة 30713التسجيل رقم 

الصادر فى  337عنه بالجريدة العدد رقم  والمشهر –أكتوبر(  3)محافظة 81/7شارع  33،  31الصناعية الثانية القطعة 

73/73/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان ) ش م م(  وعنوانه : المنطقة الصناعية الثانية 30710التسجيل رقم 

الصادر فى  337ه بالجريدة العدد رقم والمشهر عن –أكتوبر( 3أكتوبر )محافظة  3مدينة  81/7شارع  - 33،  31القطعة 

73/73/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان ) ش م م(  وعنوانه : المنطقة الصناعية الثانية 30717التسجيل رقم 

الصادر  337بالجريدة العدد رقم  والمشهر عنه –أكتوبر (  3أكتوبر )محافظة  3مدينة  81/7شارع  - 33،  31القطعة 

 73/73/7773فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان ) ش م م(  وعنوانه : المنطقة الصناعية الثانية 30713التسجيل رقم 

الصادر  337بالجريدة العدد رقم والمشهر عنه  –أكتوبر (  3أكتوبر )محافظة  3مدينة  81/7شارع  - 33،  31القطعة 

 73/73/7773فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه : قطعة رقم 33373التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333رقم والمشهر عنه بالجريدة العدد  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه :  قطعة رقم 33371التسجيل رقم 

 73/73/7773فى  الصادر 333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه :  قطعة رقم 33373التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه :  قطعة رقم 33387التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778ى وقد تم شطبه ف

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه : / قطعة رقم 33331التسجيل رقم 

 73/78/7771الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه :  قطعة رقم 33388التسجيل رقم 

 73/70/7773الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة الصناعية  78بلوك  0، بإسم شركة االسكندرية للعبوات الصناعية  وعنوانه : / قطعة رقم 33733قم التسجيل ر

 73/88/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –برج العرب الجديدة )محافظة االسكندرية(  -الرابعة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق التوفيقية قسم االزبكية  83شارع رمسيس  33م سلوى شاكر بولس وشركاها  وعنوانه : ، بإس33778التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة القاهرة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3738ان دبليو اتالنتا جورجيا  -بالزا  ، بإسم شركة كوكا كوال كومبانى  وعنوانه : وان كوكاكوال33173التسجيل رقم 

 73/71/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)الواليات المتحدة االمريكية( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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ة النزه -شارع محمود هريدى  7، بإسم شركة السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : /33333التسجيل رقم 

 73/87/7780الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجديدة )محافظة القاهرة(, , , ,  

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

بالدقى  -شارع الشيخ محمد الغزالى  3، بإسم جيلس لصناعات البالستيك التخصصية  وعنوانه : / 33378التسجيل رقم 

 73/73/7783الصادر فى  307ه بالجريدة العدد رقم والمشهر عن –)محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم مدحت اسكندر وشركاه ) كامينايرودكتس كوربوريشن(  وعنوانه :  كفر طهرمس بوالق 33730التسجيل رقم 

 73/77/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الدكرور )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم مدحت اسكندر وشركاه ) كامينايرودكتس كوربوريشن(  وعنوانه :  كفر طهرمس بوالق 33731التسجيل رقم 

 73/70/7773الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الدكرور )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

قسم  -بين السرايات  -شارع ثروت  7، بإسم شركة جناكليس فينياروز للمشروبات  وعنوانه : 33733التسجيل رقم 

 73/78/7787الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجيزة )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –ايطاليا  77873/ميالن 777لى سيركا ، بإسم بيريللى تاير س ب أ  وعنوانه : فيا33173التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –الهند   -ماهاراشترا  088737، بإسم باجاج اوتو ليمتد  وعنوانه : اكوردى بونى 33311التسجيل رقم 

 73/73/7773فى  الصادر 337بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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والمشهر عنه  –، بإسم شركة افكو مصر  وعنوانه : المدينة الصناعية بالسويس )محافظة السويس( 30130التسجيل رقم 

 73/78/7771الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

د الرازق كامل محمد ) الشامى للتجارة والتوكيالت والدخان المعسل (  وعنوانه : ، بإسم احمد عب33370التسجيل رقم 

الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ش على العمرى / الحسينية / حسين بك / المنصورة / دقهلية   87

73/77/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

لرازق كامل محمد ) الشامى للتجارة والتوكيالت والدخان المعسل (  وعنوانه : ، بإسم احمد عبد ا33377التسجيل رقم 

 333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنصورة )محافظة الدقهلية (  -حسين بيك  -الحسينية -ش على العمرى  87

 73/77/7773الصادر فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

فيدرال  13773جاالن ميرديكا  837سترو باتينت هولدينجز ليمتد  وعنوانه : يو اوه  ، بإسم يونى33173التسجيل رقم 

 73/73/7771الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ماليزيا  -تيروترى البيوان 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر  –لفتاح ابراهيم الحوت وشريكة  وعنوانه :  ، بإسم الشركة االلمانية اللبنانيةللصناعة  عبد ا33313التسجيل رقم 

 73/71/7773الصادر فى  337عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة االلمانيةاللبنانية للصناعة عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكة  وعنوانه : مدينة العبور 33313التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -المنطقة الصناعية  70ش 83773لوك ب 3/ قطعة رقم 

73/71/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر  –اوسلو النرويج  7830 -اتش أن  73، بإسم بيتر أوبسفيك أيه أس  وعنوانه : بيلستريت 33730التسجيل رقم 

 73/88/7773الصادر فى  337م عنه بالجريدة العدد رق

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

والمشهر عنه  –ايطاليا  77873/ميالن 777، بإسم بيريللى تاير س ب أ  وعنوانه : فيالى سيركا 33171التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة ، 33771التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/88/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

ينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  ، بإسم شركة ف33003التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33303م التسجيل رق

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/87/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33077التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778قد تم شطبه فى و

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33078التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773صادر فى ال 333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33773التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33737التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 77/87/7778تم شطبه فى  وقد

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33738التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 77/87/7778 وقد تم شطبه فى

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 31711التسجيل رقم 

الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/73/7771 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه :  مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33737التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 –عابدين )محافظة القاهرة(  -ميدان الفلكى  3، بإسم شركة القاهرة للزيوت والصابون  وعنوانه : /33300ل رقم التسجي

 73/71/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3ات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة أكتوبر لصناع 3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33730التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

القطعة رقم  -زيز طلعت حرب ، بإسم شركة بيراميدز للتجميل ) ش م م(  وعنوانه : شارع عبد الع33103التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –مدينة نصر )محافظة القاهرة(  -المنطقة السادسة  -المتفرع من شارع محمد المقريفى  878بلوك  1

 73/87/7773الصادر فى  330بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 –بين السرايات )محافظة الجيزة(  -شارع ثروت  7نه : ، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوا33738التسجيل رقم 

 73/77/7787الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم االلمانية اللبنانية للصناعة )عبد الفتاح ابراهيم الحوت وشريكيه(  وعنوانه : مدينة العبور 33037التسجيل رقم 

 330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية )محافظة القاهرة(  70شارع  83773بلوك  3 قطعة رقم

 73/87/7773الصادر فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة النيل لتسويق البترول  وعنوانه : جحدم بجوار شركة اسيوط لتكرير البترول )محافظة 33373التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( أسيوط

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم ناصر عبد العليم محمد عبد العزيز وشريكه) شركة فاى بيوتى انترناشونال(  وعنوانه : بنها 37830التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –خالق أحمد )محافظة القليوبية( خلف معهد التكنولويا ملك حسن عبد ال -شارع ابراهيم الدسوقى 

 73/78/7771الصادر فى  333العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

أمام التأمين الصحى  -شارع الطيران  31، بإسم شركة شنيدر الكتريك مصر ) ش م م(  وعنوانه : 33710التسجيل رقم 

 73/71/7773الصادر فى  337مشهر عنه بالجريدة العدد رقم وال –مدينة نصر )محافظة القاهرة(  -

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33087التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –قاهرة  ال -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  338

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33083التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهارة(  -الزبكية دائرة قسم ا -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  338العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33333التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة   -دائرة قسم االزبكية  -الثانى  الدور -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  338

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33081التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -حانى شارع نجيب الري 03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  338العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33083التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية )محافظة القاهرة(  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03:  وعنوانه

 73/73/7773الصادر فى  338العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

د وشركاه(  ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محم33333التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –دائرة قسم االزبكية )محافظة القاهرة(  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  338العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –ايطاليا  77873يالن /م777، بإسم بيريللى تاير س ب أ  وعنوانه : فيالى سيركا 33173التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33383التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33383التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33381التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8وانه : ، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعن33383التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كيو ) كوم شيناجاوا _ كو ، طو - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33377التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33378التسجيل رقم 

 ادر فى والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الص –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى 73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33377التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى 73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33373التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33370التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33377التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333لمشهر عنه بالجريدة العدد رقم وا –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33373التسجيل رقم 

 الصادر فى  tsatsوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778شطبه فى  وقد تم

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33373التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8وزو موتورز ليمتد  وعنوانه : ، بإسم ايس33371التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

وم شيناجاوا _ كو ، طوكيو ) ك - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33373التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كوم شيناجاوا _ كو ، طوكيو )  - 3اوهو  -مينامى  73-8، بإسم ايسوزو موتورز ليمتد  وعنوانه : 33337التسجيل رقم 

 73/73/7773الصادر فى  333لجريدة العدد رقم والمشهر عنه با –اليابان( 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة العالمية للتوكيالت التجارية  وعنوانه : مدينة شبين الكوم شارع عبد المحسن فكرى 30733التسجيل رقم 

الصادر فى  313رقم  والمشهر عنه بالجريدة العدد –من شارع طلعت حرب البر الشرقى )محافظة المنوفية( 

73/88/7771 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33733التسجيل رقم 

فى  الصادر 337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه :  مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33733التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه :  مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33731التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778ى وقد تم شطبه ف

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه :  مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33733التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33737التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33738 التسجيل رقم

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : مدينة  3لف عبد الرحمن على طلبه)شركة ، بإسم خ33737التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه :  مدينة  3لى طلبه)شركة ، بإسم خلف عبد الرحمن ع33733التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3أكتوبر لصناعات البالستيك(  وعنوانه : / مدينة  3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33730التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة( 783/8قطعة -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3ات البالستيك(  وعنوانه : مدينة أكتوبر لصناع 3، بإسم خلف عبد الرحمن على طلبه)شركة 33737التسجيل رقم 

الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة الجيزة(  783/8قطعة  -المنطقة الثانية  -أكتوبر 

73/71/7773 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

احمد محمد وشركاه(   ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد33073التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة (  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/73/7773الصادر فى  333العدد رقم 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

انه : مزرعة يشوع ، المنطقة الصناعية ، شارع نهر ، بإسم شركة فيماكو القابضة ش . م . ل  وعنو31771التسجيل رقم 

 73/70/7771الصادر فى  317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الكلب ، المتن الشمالى ، لبنان 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اعية ، شارع نهر ، بإسم شركة فيماكو القابضة ش . م . ل  وعنوانه : مزرعة يشوع ، المنطقة الصن33177التسجيل رقم 

 73/73/7771الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الكلب ، المتن الشمالى ، لبنان 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فيماكو القابضة ش . م . ل  وعنوانه : مزرعة يشوع ، المنطقة الصناعية ، شارع نهر 33173التسجيل رقم 

 73/73/7771الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –لشمالى ، لبنان الكلب ، المتن ا

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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)محافظة  881ب 7، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه :  المنطقة الصناعية الرسوه ص33337التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه ص33333التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه ص، 33333التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7ص ، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه33331التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه ص33333التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه ص33307التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)محافظة  881ب 7، بإسم شركة كابسى للدهانات  وعنوانه : / المنطقة الصناعية الرسوه ص33308رقم  التسجيل

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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عماد فاروق عطوان بخيت   -عطوان بخيت  ، بإسم فونتانا للصناعات الغذائية لصاحبها عماد فاروق33133التسجيل رقم 

والمشهر عنه  –مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية  3/37،  7/37قطعة رقم  23وعنوانه : المنطقة الصناعية 

 73/70/7771الصادر فى  317بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

. ) محمد سعد محمد شعبان P.S.Pستيك النتاج االدوات الكهربائية ، بإسم شركة بورسعيد للبال33373التسجيل رقم 

 30،  33،  37،  38،  37قطع ارقام  -قرية العاشر من رمضان  -جنوب بورسعيد  30وشركاه (  وعنوانه : الكيلو 

 73/78/7771الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)محافظة بورسعيد( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

. ) محمد سعد محمد شعبان P.S.P، بإسم شركة بورسعيد للبالستيك النتاج االدوات الكهربائية 33777التسجيل رقم 

،  33،  37،  38،  37قطع ارقام  -قرية العاشر من رمضان  -جنوب بورسعيد  30وشركاه (  وعنوانه : الكيلو 

 73/88/7773الصادر فى  337دد رقم والمشهر عنه بالجريدة الع –)محافظة بورسعيد( 30

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33031التسجيل رقم 

شهر عنه بالجريدة والم –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/87/7773الصادر فى  330العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كو طوكيو  -ايوما ميناتو  -مينامى  78 -3 -7، بإسم سونى كمبيوتر انترتينمنت انك  وعنوانه :  33171التسجيل رقم 

 73/88/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  873-7377

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر  3 -أ  703، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة  وعنوانه : قطعة 33033التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 77/87/7778 وقد تم شطبه فى

 

 

اكتوبر  3 -أ  703، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة  وعنوانه : قطعة 33773التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  330والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 
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اكتوبر  3 -أ  703، بإسم ماجد احمد محمد احمد وشركاه ) فينوس للصناعة(  وعنوانه : قطعة 33073رقم التسجيل 

 73/73/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المنطقة الصناعية االولى ) محافظة الجيزة ( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –و مصر)ش م م(  وعنوانه : /المدينة الصناعية )محافظة السويس( ، بإسم شركة افك30137التسجيل رقم 

 73/78/7771الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –، بإسم شركة افكو مصر)ش م م(  وعنوانه : /المدينة الصناعية )محافظة السويس( 30133التسجيل رقم 

 73/78/7773الصادر فى  313يدة العدد رقم بالجر

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر  3مدينة  80المنطقة الصناعية الثالثة ش  33، بإسم بايو فارما ايجيبت  وعنوانه : قطعة رقم 31833التسجيل رقم 

 73/73/7783الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -شارع الشركة اليابانية  7، بإسم منى راجى قالدة)مؤسسة بيبى خمس خمسات (  وعنوانه :  33333التسجيل رقم 

 73/87/7773الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –بالزاوية الحمراء )محافظة القاهرة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

إسم فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه (  وعنوانه : ، ب30778التسجيل رقم 

 317والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع نجيب الريحانى الدور الثانى دائرة قسم االزبكية)محافظة القاهرة(  03

 73/70/7771الصادر فى 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33313 التسجيل رقم

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33313جيل رقم التس

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33311التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33313التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778 وقد تم شطبه فى

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33337التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778شطبه فى وقد تم 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33338التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33337التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33333التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773فى الصادر  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33330التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33337التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة العدد  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333قم ر

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33333التسجيل رقم 

العدد والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33307التسجيل رقم 

ريدة العدد رقم والمشهر عنه بالج –محافظة القاهرة  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/77/7771الصادر فى  331

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33333التسجيل رقم 

نه بالجريدة العدد والمشهر ع –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس GMG، بإسم شركة النحاس جروب لالكترونيات )33331التسجيل رقم 

لمشهر عنه بالجريدة العدد وا –)محافظة القاهرة(  87773بلوك  73وشركاه  وعنوانه : مدينة العبور الصناعية قطعة 

 73/87/7773الصادر فى  333رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة 8/3، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم 33731التسجيل رقم 

 73/73/7787فى الصادر  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

 

 3/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة 8/3، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم 33733التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3/ب المنطقة الصناعية الرابعة مدينة 8/3، بإسم شركة سكيب للكيماويات  وعنوانه : قطعة رقم 33733التسجيل رقم 

 73/88/7773الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اكتوبر )محافظة الجيزة( 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

قطع  27ية  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثانية ، بإسم بلوك الصناع30318التسجيل رقم 

 73/71/7787الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 71  - 80  - 83 ارقام 

 88/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

قطع  27ة الصناعية الثانية ، بإسم بلوك الصناعية  وعنوانه : مدينة العاشر من رمضان المنطق30317التسجيل رقم 

 73/71/7787الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 71  - 80  - 83 ارقام 

 88/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

حلويات الزهور   -، بإسم عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم 33378التسجيل رقم 

 73/73/7788الصادر فى  378والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة ش سعد زغلول  وعنوانه : سمنود / غربي

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

حلويات  -، بإسم شركة عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم 33783التسجيل رقم 

 73/78/7783الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم  والمشهر عنه –الزهور  وعنوانه : سمنود / غربية ش سعد زغلول  

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

حلويات  -، بإسم شركة عبد الحليم رمضان منصور وخلفاء السيد رمضان منصور وشركاهم 33777التسجيل رقم 

 73/78/7783در فى الصا 333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الزهور  وعنوانه : سمنود / غربية ش سعد زغلول  

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

، بإسم مركز الخليج لالستيراد والتصدير ) سعيد مسعود محمد عبد القادر وشريكه (  وعنوانه : 37300التسجيل رقم 

 73/88/7788الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع رمسيس الدور االول القاهرة  883

 70/87/7778فى  وقد تم شطبه

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 37037التسجيل رقم 

 73/73/7788الصادر فى  381والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3التجارى محل رقم )

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -إسم عبد اللطيف احمد رضوان ، ب37371التسجيل رقم 

 73/78/7787الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3التجارى محل رقم )

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج 87يس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه : ، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خم37771التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة )محافظة االسكندرية( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج 87 ، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه :37773التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة )محافظة االسكندرية( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج 87، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه : 37737التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –افظة االسكندرية( العرب الجديدة )مح

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج 87، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه : 37738التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377بالجريدة العدد رقم  والمشهر عنه –العرب الجديدة )محافظة االسكندرية( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

مدينة برج 87، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه : 37073التسجيل رقم 

 73/73/7788فى  الصادر 381والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة )محافظة االسكندرية( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج 87، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكه(  وعنوانه : 37073التسجيل رقم 

 73/73/7788الصادر فى  381والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة )محافظة االسكندرية( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف احمد رضوان 37033التسجيل رقم 

 73/73/7788الصادر فى  381والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3( محل رقم )88التجارى بلوك )

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج  87، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات ) محمد خميس أبوالعزم وشريكيه(  وعنوانه : 37737التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة االسكندرية 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

مدينة برج  87) محمد خميس أبوالعزم وشريكيه(  وعنوانه : ، بإسم شركة ابوالعزم لاللكترونيات 37733التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –العرب الجديدة االسكندرية 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كه (  وعنوانه : ، بإسم مركز الخليج لالستيراد والتصدير ) سعيد مسعود محمد عبد القادر وشري37737التسجيل رقم 

 73/71/7788الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –شارع رمسيس الدور االول القاهرة  883

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجية ) سيتى جالس لتصنيع الزجاج(  وعنوانه :  / مدينة العاشر 37183التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة الشرقية( 7/8من  7،  8المنطقة الصناعية رقم  2/7منطقة الصناعية من رمضان ال

 73/71/7788الصادر فى  377العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

العاشر ، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجية ) سيتى جالس لتصنيع الزجاج(  وعنوانه :  / مدينة 37180التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة الشرقية( 7/8من  7،  8المنطقة الصناعية رقم  2/7من رمضان المنطقة الصناعية 

 73/71/7788الصادر فى  377العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

عنوانه :  / مدينة العاشر ، بإسم شركة بشر للصناعات الزجاجية ) سيتى جالس لتصنيع الزجاج(  و37187التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة الشرقية( 7/8من  7،  8المنطقة الصناعية رقم  2/7من رمضان المنطقة الصناعية 

 73/71/7788الصادر فى  377العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8ية ) ، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمال33738التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمالية ) 33737التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –صر القاهرة نا

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمالية ) 33733التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمالية ) 33730التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمالية ) 33737التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

( زقاق السالم ش عبد الرحمن فاوى منشية  8الم  وعنوانه : الجمالية ) ، بإسم اشرف محمد عبد الس33733التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

الرحمن فاوى منشية  ( زقاق السالم ش عبد 8، بإسم اشرف محمد عبد السالم  وعنوانه : الجمالية ) 33733التسجيل رقم 

 73/88/7780الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ناصر القاهرة 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33773التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -لدور الثانى ا -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/77/7787الصادر فى  373العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشركاه(  33737التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -رع نجيب الريحانى شا 03وعنوانه : 

 73/77/7787الصادر فى  373العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

اه(  ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ماجد احمد محمد وشرك33738التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/77/7787الصادر فى  373العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

ماجد احمد محمد وشركاه(   ، بإسم شركة فينوس لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية )33737التسجيل رقم 

والمشهر عنه بالجريدة  –)محافظة القاهرة(  -دائرة قسم االزبكية  -الدور الثانى  -شارع نجيب الريحانى  03وعنوانه : 

 73/77/7787الصادر فى  373العدد رقم 

 77/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

قسم  -شارع الشعرانى البرانى  3بر البحار(  وعنوانه :  ، بإسم نعيم وشركاه ) الوكالة المصرية ع33301التسجيل رقم 

 73/71/7787الصادر فى  331والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجمالية )محافظة القاهرة( 

 73/87/7778وقد تم شطبه فى 
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 3/70القطعة  -مدينة بدر الصناعية  3/70، بإسم شركة ف . الشبراويشى وشركاها  وعنوانه : 33378التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 73/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع الجيش الغربى هضبة زهراء  87، بإسم ايمن ابراهيم عبده ابراهيم ابو حطب  وعنوانه : 33877التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  338والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –مصر القديمة 

 73/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع محمد فهمى المحضر متفرع من  3، بإسم شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية  وعنوانه : 33077التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -شارع الطيران مدينة نصر 

 83/87/7778شطبه فى  وقد تم

 

 

شارع محمد فهمى المحضر متفرع من  3، بإسم شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية  وعنوانه : 33078التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -شارع الطيران مدينة نصر 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع محمد فهمى المحضر متفرع من  3، بإسم شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية  وعنوانه : 33077ل رقم التسجي

 73/73/7787الصادر فى  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة  -شارع الطيران مدينة نصر 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -مد رضوان ، بإسم عبد اللطيف أح33833التسجيل رقم 

 73/71/7787الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3محل رقم ) 88التجارى بلوك 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -ه : مدينة السالم رضوان الكتريك  وعنوان -، بإسم عبد اللطيف أحمد رضوان 33831التسجيل رقم 

 73/71/7787الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3محل رقم ) 88التجارى بلوك 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف أحمد رضوان 37331التسجيل رقم 

 73/70/7787الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –( القاهرة 3محل رقم ) 88تجارى بلوك ال

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

سوق الجيزة  -رضوان الكتريك  وعنوانه : مدينة السالم  -، بإسم عبد اللطيف أحمد رضوان 37333التسجيل رقم 

 73/70/7787الصادر فى  371والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –ة ( القاهر3محل رقم ) 88التجارى بلوك 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شركة مساهمة مصرية  وعنوانه : المنطقة الصناعية  -، بإسم شركة جناكليس فينياردز للمشروبات 33737التسجيل رقم 

 73/70/7787الصادر فى  371جريدة العدد رقم والمشهر عنه بال –مدينة العبور  87773بلوك  70:  88االولى قطعة 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  33،  30، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطع ارقام 33713التسجيل رقم 

 73/77/7787فى الصادر  373والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  3السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

بالمنطقة الصناعية  07،  33،  30، بإسم ايفا لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطع ارقام 33381التسجيل رقم 

 73/71/7783الصادر فى  300والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –أكتوبر(  3السادسة بمدينة اكتوبر)محافظة 

 83/87/7778ى وقد تم شطبه ف

 

 

كو ، اوساكا  -شو ، ابينو  -ناجايك  -77 - 77، بإسم شركة شارب كابوشيكى كايشا  وعنوانه : 31373التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  338والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  707

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

كو ، اوساكا  -شو ، ابينو  -ناجايك  -77 - 77رب كابوشيكى كايشا  وعنوانه : ، بإسم شركة شا31370التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  338والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  707

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 
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كو ، اوساكا  -، ابينو  شو -ناجايك  -77 - 77، بإسم شركة شارب كابوشيكى كايشا  وعنوانه : 31377التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  338والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –) اليابان(  707

 83/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

الهادى لتجارة واصالح الموازين  وعنوانه : شارع العامود  -، بإسم احمد سيد مصطفى محمد اسعد 33738التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  337والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –محافظة الفيوم  -ة الفيوم ملك خالد احمد عثمان مدين

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 3/70القطعة  -مدينة بدر الصناعية  3/70، بإسم شركة ف . الشبراويشى وشركاها  وعنوانه : 33377التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –القاهرة 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم لوبتكس بتروليوم ان كيميكال بيتركس عبر القارات لصاحبها )مارش احمد قائد المجيدى ( 33708التسجيل رقم 

 –الجيزة  -( الدور االول 8سفارى بتروليوم عبر القارات  وعنوانه : مدينة السادس من اكتوبر ش السنترال شقة )

 73/70/7783الصادر فى  307والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم لوبتكس بتروليوم ان كيميكال بيتركس عبر القارات لصاحبها )مارش احمد قائد المجيدى ( 33707التسجيل رقم 

 –الجيزة  -( الدور االول 8اكتوبر ش السنترال شقة )سفارى بتروليوم عبر القارات  وعنوانه : مدينة السادس من 

 الصادر فى  tsatsوالمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 -، بإسم لوبتكس بتروليوم ان كيميكال بيتركس عبر القارات لصاحبها )مارش احمد قائد المجيدى ( 33707التسجيل رقم 

 –الجيزة  -( الدور االول 8ارات  وعنوانه : مدينة السادس من اكتوبر ش السنترال شقة )سفارى بتروليوم عبر الق

 73/70/7780الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شقة  77عمارة سنورس خلف مركز شرطة سنورس  -، بإسم نبيل عيد شفيق عيد  وعنوانه : الفيوم 33303التسجيل رقم 

 73/77/7780الصادر فى  377والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  – 83

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 
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اكتوبر  3البرنس للموازين  وعنوانه : بندر طامية شارع  -، بإسم هانى سيد مصطفى محمد اسعد 33103التسجيل رقم 

 73/77/7787الصادر فى  373الجريدة العدد رقم والمشهر عنه ب –ملك محمد احمد جمعه محافظة الفيوم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

 –شارع محمد فريد مصر الجديدة القاهرة  33، بإسم شريف محسن الشوربجى  وعنوانه : 33773التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –شارع رمسيس القاهرة  33، بإسم شركة الجوهرة للصناعات الغذائية  وعنوانه : 33873لتسجيل رقم ا

 73/71/7787الصادر فى  337بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر عنه  –القاهرة شارع رمسيس  33، بإسم شركة الجوهرة للصناعات الغذائية  وعنوانه : 33031التسجيل رقم 

 73/73/7783الصادر فى  333بالجريدة العدد رقم 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  8/1اكتوبر قطعة  3ب المنطقة السادسة م  7، بإسم سنيوريتا لالغذية الخفيفة  وعنوانه : 31333التسجيل رقم 

 73/73/7783الصادر فى  307لجريدة العدد رقم والمشهر عنه با –أكتوبر(  3الصناعية السادسة )محافظة 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع يوسف  87، بإسم شركة اليكترونيك هاوس ) محمد لطفى المعصراوى وشريكه (  وعنوانه : 33713التسجيل رقم 

 73/73/7787الصادر فى  333والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الجندى باب اللوق قسم عابدين القاهرة 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 

 

)  707كو ، اوساكا  -شو ، ابينو  -ناجايك  -77 - 77، بإسم شارب كابوشيكى كايشا  وعنوانه : 07731التسجيل رقم 

 73/87/7781الصادر فى  171والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان( 

 70/87/7778وقد تم شطبه فى 

 


