
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 

 

ميالنو )ايطاليا(  - 72672-61 -، بإسم ايه بى بى سيرفيس أس أر  وعنوانه : / فيا فيتور بيسانى 97323التسجيل رقم 

 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  الصادر فى  –

 20/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9عة ، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قط91233التسجيل رقم 

 22/20/7267الصادر فى  297والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قطعة 91629التسجيل رقم 

 22/23/7267الصادر فى  299ة العدد رقم والمشهر عنه بالجريد –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قطعة 91231التسجيل رقم 

 22/20/7267الصادر فى  297والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قطعة 91232التسجيل رقم 

 22/20/7267الصادر فى  297والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9لصناعة  وعنوانه : قطعة ، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت ل91230التسجيل رقم 

 22/20/7267الصادر فى  297والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

امتداد شمالى  67223بلوك  9، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قطعة 91233التسجيل رقم 

 22/20/7267الصادر فى  297والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 
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امتداد شمالى  67223بلوك  9، بإسم السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة  وعنوانه : قطعة 91297التسجيل رقم 

 22/29/7269الصادر فى  293والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –)صناعى ( 

 67/67/7276د تم شطبه فى وق

 

 

اكتوبر الحى الخامس  1، بإسم صالح حافظ خليل ابراهيم  وعنوانه : محافظة الجيزة مدينة 91972التسجيل رقم 

الصادر فى  293والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الدور الخامس  99شقة  22عمارات ابو الوفا عمارة 

22/66/7267 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

اكتوبر الحى الخامس  1، بإسم صالح حافظ خليل ابراهيم  وعنوانه : محافظة الجيزة مدينة 91973التسجيل رقم 

الصادر فى  293والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الدور الخامس  99شقة  22عمارات ابو الوفا عمارة 

22/66/7267 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  91227التسجيل رقم 

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7خارج الزمام داخل حدود ) 3القطعة  70وعنوانه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو 

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصحراوى الجيزة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  91222التسجيل رقم 

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7خارج الزمام داخل حدود ) 3القطعة  70وعنوانه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو 

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –يزة الصحراوى الج

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  91223التسجيل رقم 

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7ام داخل حدود )خارج الزم 3القطعة  70وعنوانه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو 

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصحراوى الجيزة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  91221التسجيل رقم 

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7خارج الزمام داخل حدود ) 3القطعة  70نه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو وعنوا

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصحراوى الجيزة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 
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ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  ، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه 91222التسجيل رقم 

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7خارج الزمام داخل حدود ) 3القطعة  70وعنوانه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو 

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصحراوى الجيزة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

، بإسم الشركة الهندسية لخالطات المياه ولوازمها )جولد( صالح ابراهيم عبد الموجود وشركاه  91229لتسجيل رقم ا

اسكندرية  -( كيلو طريق مصر 7خارج الزمام داخل حدود ) 3القطعة  70وعنوانه : منطقة ابو رواش عالمة الكيلو 

 22/26/7269الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصحراوى الجيزة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

والمشهر  –دجلة المعادى حلوان  776ش  7/3، بإسم راندا عبد الرزاق عبد المجيد  وعنوانه : 91163التسجيل رقم 

 22/26/7269الصادر فى  292عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع سوريا  93م مركز ابوالعزم التجارى طارق محمد خميس ابوالعزم وشركاه  وعنوانه : ، بإس91292التسجيل رقم 

 22/29/7269الصادر فى  293والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –رشدى سيدى جابر االسكندرية  -

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  62بلوك  77نوانه : القطعة رقم ، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وع92730التسجيل رقم 

 22/23/7262الصادر فى  232والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

منطقة ال 62بلوك  77، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 92733التسجيل رقم 

 22/23/7262الصادر فى  232والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –الصناعية الثالثة برج العرب االسكندرية 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

المنطقة  62بلوك  77، بإسم شركة ايزى كير لمستحضرات التجميل  وعنوانه : القطعة رقم 92922التسجيل رقم 

 22/23/7262الصادر فى  232والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –االسكندرية  الصناعية الثالثة برج العرب

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 
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 –القليوبية  -م . العبور  -، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى 91739التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى 91732التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى ، 91733التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -لى ، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االو91731التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى 91732التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292 والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

 –القليوبية  -م . العبور  -، بإسم شركة االهرام للمشروبات  وعنوانه : المنطقة الصناعية االولى 91730التسجيل رقم 

 22/62/7267الصادر فى  292والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 

 

شارع حسن الدبيكى متفرع من شارع  9الحرمين  وعنوانه :  -، بإسم مجدى لطفى السيد وشركاه 91373سجيل رقم الت

 22/23/7269الصادر فى  226والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المدينة المنورة . النزهة 

 67/67/7276وقد تم شطبه فى 

 


